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I 

PENGANTAR 

Alhamdulillahi rabbil 1 alamin, washshalaatu wassalaamu 
1 ala Rasulullahi, Muhammadin wa ala aalihi washahbihi ajma-
1 iin amma ba 1 du. 

Sesungguhnya orang-orang mukmin terutama Ulama dan 
para pemuka masyarakat yang di dalam memimpin ummat, me
negakkan aqidah, menuju kebahagiaan yang diridhai Allah swt. 

uai dengan tujuan Agama Islam yang digariskan Allah dan 
dipimpinkan oleh Rasul sebagai Mubassyir, naziir, da 1 in illal
lah hi iznihi, was Sirajan muniira - yang harus diwarisi oleh 
Ulama-ulama dan Zu 1 ama Islam. 

Perlu mengenal posisinya sendiri, juga strategi dan taktik 
orang-orang di luar Islam. 

Ummat Islam melakukan da 1 wah, lebih dahulu ia juga ha
rus tahu ten tang "apa dan siapa" yang in gin menghambat ke
majuan Islam, karena yang menghambat itu berarti memusuhi 
Allah. 

Allah subhanahu wata 1 ala berfirman dalam surat AI Ba
qarah ayat 257 . 

.J.J .J j ' 4-.) ,,.... 
p ~~' 'i\ _.'-\ ~~\,~ ~~ . "· ,., ...... \-:"" ~\ j/ .I~\ J ~/~ ~~J?;'Y ~..... ..~ 
."!--: ~\<' •.J/. "-' :" !. "~ \'t~\{~J~ ., \!--:"'<'-: ~ ~V" 

..)_,_-u ~~~~wy~ .. ~ ~~lY..,. ~ 
/ ..... / 

'-- ~~\~~~36,~\&r:_;\}o~\J~ 
/ ~,- - "" . / / 

'(G:JV ~w' 
"Allah adalah Pelindung (Pemimpin) bagi orang-orang ber

iman. Dialah yang melepaskan mereka dari "ZHULUMAT" 
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(gelap gulita dalam segala hal) ke dalam "AnNuur". 
Adapun orang-orang kafir pemimpin-pemimpin mereka 

adalah Thaghut (Syaithan) Syaithan itulah yang menggiring 
mereka dari "annur" ke dalam "zhulumat", mereka itu adalah 
penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya." (AI Baqarah 
ayat 257). 

Orang-orang beriman dalam menegakkan aqidah dan ajar
an Ilahi menuju keridhaan Allah, selalu mendapat rintangan, 
halangan dan kesulitan, baik yang nyata maupun tersembunyi, 
yang hal us maupun yang kasar, menghadapi rayuan a tau te
kanan/paksaan yang datang dari orang-orang yang pandai 
membohong menipu dan membingungkan, dengan mengguna
kan bermacam kekuatan, fasilitas dan mass media, yang ber
akibat langsung ataupun tidak langsung terhadap Ummat Islam 
sehingga banyak di antara Ummat Islam yang terlalai, terlupa 
dan terpengaruh. Akibatnya Kaum Muslimin tidak menyadari 
bahaya yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai 
Islam, bahkan sebagian kita merasakan seolah-olah faham dan 
sikap yang demikian sebagai ajaran Islam yang murni . 

Kalau dibiarkan begitu saja, akhirnya ummat Islam yang 
sudah terbius seperti ini akan jatuh ke tangan orang lain tanpa 
disadarinya dan sebagian mereka sudah diperalat oleh orang 
luar Islam untuk mensirnakan Islam itu sendiri. (Na 'uzubillahi 
min zalik). 

Untuk menghindarkan bahaya inilah kita ingin mengemu
kakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan per
soalan tersebutdiatas, yaitu "bagaimana cara orang lain meng
hadapi Islam, melenyapkan Aqidah dan sekaligus mengge-

• h 
rogott ummatnya. 

Bersama ini kami sajikan sebagian dari pendapat-pendapat 
dan fakta sejarah yang telah diteliti dari sumber-sumbernya. 

l. Haqiqah Al Masoniyah 
2. Al Masoniyah Fil 'ara' 
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Oleh Doktor Muhammad Ali Al Za' by 

•.... seperti yang dijelaskan dalam Bah II, IV s/ d VIII. 

Encyclopedia International, Jilid II, penerbitan Grolier 
Incorporated New York, tahun 1976 halaman 409-410. 

Oleh Charles Francis Cornell 

S moga Ummat Islam umumnya, Ulama, Zu 'ama dan cen
dc·kiawan serta sarjana Islam khususnya, akan dapat mengeta
l~t~i, menyadari dan berhati-hati supaya kita semua selamat 
cl nri r ·ngkeraman orang-orang ya~ tidak menyukai Islam dan 
llii'IOUSUhinya. 
Wuhillahit Taufiq Wal Hidayah. 

Jakarta, 2 Jumadilakhir 1398 
10 Mei 1978 

Lembaga 
P.enelitian dan Per-~embangan Agama 

(LPPA) 

-Muhammadiyah-

Ketua 

(II .Abdul Malik Ahmad) 

Sekretaris 

(Anhar Burhanuddin) 
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II 
PENDAHULUAN 

Free Masonry /Masoniyah atau Free Masons 
Free Masonry adalah Organisasi Rahasia yang sangat ben

ci terhadap Islam, Kristen dan pengikutnya. Organisasi ini su
dah mulai sejak 1940 tahun yang lalu, walaupun dengan nama 
yang lain dari yang sekarang, semula didirikan tahun 037M, 
diberi nama"Kekuatan Tersembunyi", kemudian pada tahun 
1711 dinamakan Free Masonry oleh Forum London, Organisasi 
ini tetap berpegang pada semboyan (slogan) "kemerdekaan, 
keadilan dan persaudaraan," di samping itu ada sumpah dan 
ancaman bagi yang melanggar rahasia. Pada bentuk lahirnya, 
organisasi ini bergerak sebagai Organisasi Sosial, untuk ke
sejahteraan anggota dengan propaganda-propaganda yang me
yakinkan. 

Berikut ini dikemukakan beberapa tulisan tentang pelak
sanaan maksud yang sebenarnya dari Free Masonry ini. 

Sebenarnya tulisan-tulisan mengenai Free Masonry ini su
dah banyak ditulis oleh penulisnya, baik yang mengeritik atau 
yang memuji, maka dalam tulisan ini penulis sengaja menge
mukakannya demi kemaslahatan ummat manusia sekalian, bu
kan ditulis menurut selera dan kesukaan atau sekedar apa yang 
didengar saja. "Tidak, " akan tetapi adalah untuk menegaskan 
dan membeberkan apa bahaya organisasi ini terhadap agama 
dan terhadap bangsa di dunia, khususnya yang sudah bergeli
mang dengan uang Free Masonry ini, dan mereka tidak tahu ja
lan ke luar dan tak mampu membebaskan dirinya dari pengaruh 
dan pemerasan Free Masonry. 

Penulis sebagai seorang pemimpin tak mungkin akan 
membohongi ummat banyak, dan ini adalah didorong oleh rasa 
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lnuggungjawab terhadap Allah untuk menjaga keselamatan ma
yarakat, dan ini dengan keyakinan penulis bahwa penulis se

lulu di bawah pengawasan Allah SWT, 
Penulis menyajikan masalah Free Masonry ini berdasarkan 

Jll'ngalaman dan pengamatan langsung dengan mengikuti upa
l'trn-upacara Free Masonry, maka dalam buku ini saya mem
lu h •rkan rahasia Free Masonry, sebagaimana yang telah di-
runpaikan dalam perkuliahan di berbagai Universitas atau 

1uli8an-tulisan di surat-surat kabar dan majalah dan bahkan su
cluh disiarkan langsung melalui Radio dan Televisi Libya. 

Kadang-kadang pembaca merasa heran dan enggan mem
Jwlujari buku ini, tapi kalau dia tahu bahwa anaknya, keluarga
nyu sudah masuk ke dalam perangkap ular Free Masonry ini, 
huru mereka sadar dan buru-buru mencari pertolongan. 

T ermasuk ke dalam Organisasi Free Masonry ini anak or
!{ nisasinya Bnay B' rth, Rotary Club, Saksi Y ahova dan Free
d m Assosiation dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini se
ngaja berselubung di balik taktik dan kebijaksanaan/siasat 
Free Masonry. 

Kalau seseorang sudah sungguh-sungguh mengetahui ge
rukan rahasia ini, tentu dia akan meninjau kembali segala yang 
tlidengarnya tentang slogan-slogan kemanusiaan Free 
Masonry, kemerdekaan, keadilan. 

Tak ragu lagi, dia akan ketawa sendiri mengenang nasib
nyu yang sejak lama sudah dibina oleh Free Masonry dalam ke
uJaan terperas, baik dirinya, keluarganya, rakyatnya (bangsa
nya), maupun dunia semua, yang telah berlaku sejak berabad
uhad. 

Ular yang Sudah Menjelma Menjadi Naga 
Free Masonry adalah suatu perencanaan yang teratur rapi, 

yang menjadikan pemimpin-pemimpin di setiap negara sebagai 
untl) pendukung tujuan Y ahudi atau sebagai kuda tunggang 
yang memancarkan api yang memusnahkan masyarakat, me-
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musnahkan kesuburan dan menimbulkan serta mengobarkan 
debu-debu yang menutupi jalan kemaslahatan bangsa. 

Free Masonry mulanya berkembang sebagai "Kekuatan 
Tersembunyi" dan hanya sebagai penghubung, tapi lama ke
lamaan menjelma menjadi ular, yang mampu melaksanakan 
programnya ke seluruh dunia. Tapi anehnya manusia-manusia 
yang sudah dibutakan mata hatinya di dalam Forum Free 
Masonry sangat bersenang hati mengulang kata-kata "Ular"itu 
dengan tidak mengerti alasan-alasannya. Ular Free Masonry itu 
sekalipun ketika dalam pergaulan Forum lnternasional, ekornya 
memperlihatkan bahwa dia hidup sebagai orang-orang berani, 
so pan, lurus, menepati janji, punya wibawa dan lain-lain, tetapi 
kepalanya selalu bergerak ke sana ke mari sebagai mata-mata, 
melakukan kekejaman, berniat jahat, melakukan monopoli dan 
menumpuk kekayaan, menipu dan berbuat kebinasaan di 
mukabumi. 

Apalagi setelah mereka memakai tiga semboyan "Kemer
dekaan, Keadilan dan Persaudaraan" sebagai cara dan taktik 
untuk mengyahudikan, hal ini tetap mereka jalankan semenjak 
berdirinya organisasi yang bernama kekuatan rahasia abad 
yang lalu, kemudian muncul sebagai organisasi Zionisme Mo
deren yang bertujuan untuk melaksanakan Perjanjian Lama dan 
Buku Talmud. 

Selama seperempat abad lamanya penulis menghabiskan 
umur dalam forum-forum dan pertemuan Free Masonry (Maso
niyah), baik sebagai pembicara, atau pemrasaran dalam se
minar-seminar dan lain sebagainya, hanyalah semata-mata 
ingin "mengetahui apa rahasia Free Masonry" ini sampai ke
pada masalah kecil dalam "tata cara" Pertemuan Majelis,ke
naikan rangking mereka dan lain-lain. 

Sehingga dengan begitu penulis dapat memperbandingkan 
antara apa yang didengar dan apa yang dilihat dengan kenyata
an di luar. 
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Sebenarnya apa yang ditemui oleh penulis sudah pula di
k tahui oleh Rasyid Ridha, Papa Louis Syaikhu, Ustadz Tisoof, 
Dr. Saifuddin AI Bustany, kemudian diiringi oleh sarjana-
nrjana zaman sekarang seperti Dr. Mustafa Sa' dany dan Dr. 

Muhammad Husain. Maka tulisan ini adalah sebagai urutan 
mnlu rantai dalam membeberkan rahasia Free Masonry ini 
clc·mi untuk kemaslahatan kemanusiaan. 

Cita-cita Free Masonry 
yang Sudah Menjadi Kenyataan 

Pembac,a-pembaca yang menyadari bahwa "Kekuatan Ter-
t mbunyi" yang didirikan oleh 9 orang pendeta Y ahudi pada ta

laun 37 Masehi didasarkan pada tujuan hendak menghancurkan 
•gurna Masehi sebagai pembalasan dendam atas pekabaran AI 
•nu ih tentang kehancuran "Haikal"tentu akan mengerti bahwa 
tlu ur Free Masonry sejak permulaan didirikan ialah bertujuan 
untuk melangsungkan kehidupan Yahudi dan memperbaharui 
bc•nLuk bangunan Haikalqya yang sudah roboh. 

I [arus diketahui bahwa tahap pembaharuan Y ahudi sudah 
mului mengembang, dan pada tahun 1967 sudah menjadi ke
nyulaan, yakni mereka mengangan-angankan mendapat ke
k unlan buat mendirikan kejayaan Y ahudisme di atas reruntuhan 
m •l:)jid AI Aqsha, Shakhrah (batu Sulaiman) dan kiamat, se
hingga sirna awan yang menutupi Perjanjian Lama yang sudah 
tlikenal oleh orang-orang besar yang sudah ditul\tun matanya 
(hanya menuruti yang didiktekan oleh pemimpin-pemimpin ter-

mbunyi) dan tidak mempunyai ftlciran lain. 
Ketika itu selesailah tug as gerakan Free Masonry, dan se

L"rusnya Forum Yahudi sedunialah yang mengendalikan orga
nisasi-organisasi satelit (belahan qrganisasi) yang besar-besar. 

Mereka yang sudah timbul kebutaannya- karena sudah 
jauh terperangkap ke dalam tipu daya Free Masonry yang licik 
ini- tidak akan bisa melihat dasar tujuan yang menjadi peng
K rak Free Masons. Mereka sudah menur.uti jalan yang sangat 
menguntungkan Y ahudi, yaitu membina penjaga-penjaga 
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(singa-singa) yang disebut "Singa penjaga Singa" - Lion 
Serves Lions yang mengawal Y ahudi, yang sebenarnya sudah 
berdiri teguh sekalipun belum menjadi kenyataan. 

Sebenarnya apa yang dicita-citakan oleh Y ahudi dengan 
Free Masonry sudah berhasil, sekalipun kita melihat mereka 
menahan diri, tidak membunyikan terompet, dan kita lihat 
orang besar yang sudah dibutakan fikiran dan hatinya, tidak 
henti-hentinya menari dan bermencak, namun kita dapat juga 
mengetahui golongan-golongan yang sudah menjadikan pengi
kut Free Masonry unta-unta pengangkut beban buat keuntung
an mereka bersama dan menjadi agen-agen yang mereka jadi
kan burung pemikat buat keuntungan mereka bersama. 

Tujuan jarak jauh ini tidak diketahui samasekali oleh ma
nusia buta yang kecil*) dan hanya dirasakan oleh manusia buta 
yang besar, tetapi orang-orang ini tidak mempedulikannya, 
bahkan telah terpukau oleh kesenangan yang hanya sebentar, 
yang karenanya mereka sudah terjerembab dan menjerembab
kan bangsanya ke kancah kebinasaan. 

Tujuan gerak Free Masonryini sudah kami ungkapkan se
menjak tahun 1959 di dalam buku yang di dalamnya sudah di
peringatkan apa yang benar-benar kemudian terjadi pada tahun 
1967 penyerbuan Israel (Y ahudi) ke negara Islam. 

Maka dalam buku ini penulis mengungkapkan Rahasia 
(hakekat) Free Masonry yang belum dan tidak terungkap 
dalam buku-buku yang lama itu dan isinya saling mengisi. 

Beirut 1394 I 1974 

Dr. Muhammad al Za' by 

*) Pengikut Free Masonry yang masih pada degree permulaan dan anggota anggota 
anak organisasi-organisasi mereka beri julukan : "batu buta kecil" dan yang 
sudah melampauo degree atasan mereka namai "batu buta besar", sebab mereka 
ini mesti mengikut saja dan mesti menyimpan kerahasiaan tanpa mengetahui tu
juan yang sebenarnya. 
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III 
PERKEMBANGAN FREE MASONRY DI DUNIA 

Terbitan: Grolier Incorporated 

Encyclopedit;z International, Jilid 11, Cetakan ..... di New 
York tahun 1976, pada halaman 409 ada menerangkan(meng
uruikan)tentang Free Masonry(Masuniyah). 

Pada permulaannya uraian itu menerangkan bahwa "Per 
11 tuluraan Free Masonry dan organisasi-organisasi satelitnya 

twrtujuan sosial dan pembinaan moral, yakni bentuk lahir dari 
or,.,;unisasi itu." 

Di bagian lain sesudah uraian (tentang bentuk di atas) di 
akuinya bahwa Free Masonry mempunyai tujuan yang berlatar 
lwlukang "Haikal Sulaiman", dan Balai Pertemuan(forum)dan 
inpu yang menyalahi atau merubah haluan ini(Haikal Sulai

IIIUn) tidak diakui sebagai anggota Masonry seperti yang terjadi 
di Prancis pada tahun 1870. 

Untuk selengkapnya Encyclopedia tersebut menerang 
k w sebagai berikut : 

"Masonry(Free Masonry)" 
Persaudaraan Mason pada mulanya dikenal pada abad 

kt· cmpat belas di kalangan pemahat-pemahat batu lnggris. Ke
mudian pada abad ke-delapan belas persaudaraan ini telah mu
lui mengembangkan balai pertemuan(forum/mahfal) baik yang 
khusus(Characteristic) maupun yang utama(Grand),ke Eropa 
Uarat dan Koloni lnggris di Amerika. 

Dia merupakan prototype dari "Persaudaran-persauda
raan" dan organisasi sosial yang termoderen. Keistimewaannya 
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terletak dalam tujuan untuk pembinaan moral(karakter)dan u
saha-usaha kebaikan (good works) tanpa dipengaruhi oleh 
tujuan dan aturan politik rasial, _ agama atau aliran ekonomi. 

Diperkirakan pada tahun 1960-an, ikatan ini beranggota 
antara 5 juta sampai 6 juta orang, dengan jumlah Balai Perte
muan(mahfal)lebih kurang 32.000 buah di segenap penjuru 
"Dunia Baru" yang sebagian besar berlokasi di Amerika Serikat 
dan Commonwealth Inggris. 

Setiap tempat pertemuan utama sepenuhnya berdiri sen
diri-sendiri, tidak terikat dengan yang lain-dan tidak ada pim 
pinan pusat atau yang lebih tinggi. 

Hubungan persaudaraan dan kontinuitas sejarahnya di
bina melalui pengakuan resmi dan saling surat-menyurat di ka
langan pusat pertemuan utama secara tradisionil. 

Bermacam-macam definisi yang dikemukakan Free Ma
sonry tetapi yang terbanyak adalah suatu sistem moral yang di
rumuskan(dibungkus) dengan simbul yang berlukis alegoris. 

Haikal Raja Sulaiman 
Lambang-lambang atau simbul-simbul itu pada prinsip

nya didasarkan kepada "Haikal Raja Sulaiman" ,simbul-simbul 
utama adalah alat pemahat batu seperti siku-siku dan kompas. 

Dokumen Masonry yang tertua dan masih ada ialah Ma
nuskrip Holiwell. Dokumen Masonry yang tertua dan masih ada 
ialah manuskrip Holiwell. Dokumen itu menjadikan Masonry si 
nonim dengan ilmu ukur. 

St. Alban membawanya ke lnggris sebagai ilmu pengeta
huan rahasia. Raja Atheistan memperkuatnya menjadi "milik 
persaudaraan" di York tahun 1926. Dokumen itu menyimpulkan 
tuntunan-tuntunan atau peringatan-peringatan tentang prinsip
prinsip moral Masonry. 
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Tuntutan-tuntutan dan upacara suci dan rahasia ini masih 
l11 1lung~ung sampai Masonry moderen dewasa ini, sekalipun 
IH'nin~galan dongeng tersebut tidak membantu kelangsungan 
luclup pcrkembangan ilmiyah yang kritis di abad ke 19. 

Pt·rtemuan-pertemuan itu secara teratur berubah dari or
JIIIIi 1\Hi perburuhan dengan semboyan-semboyannya yang filo
''' 1 dun spekulatif ke kelompok-kelompok sekerja yang berjiwa 

"' 11111111 p rtengahan. 

Pada permulaan abad ke 18 "Pembinaan Dasar" disistema-
1 i kun dalam tiga tingkat (rangking) yang kemudian dikenal 
d, .,, • an "Craft Degrees" (tingkatan-tingkatan keahlian) atau 
"Bhw Lodge" yang dinamakan tingkatan-tingkatan (rangking/ 
d · rt'l') yang lebih tinggi yang diperkenalkan ke berbagai 
l••ntpul dan masa pada abad ke 18 dan 19. 

Yung t rmasuk ke dalam ranking (degree) tertinggi ini ialah 
1 ungkuian 33 degree yang dinamakan "Scottish rite" a tau "An-
• 11 111 A cepted Rite" dan tiga group lagi yang dinamakan "Ro-

d An·h", "Royal and Select Masters" dan "Kreight Templar" 
clth·nal sebagai York Rite atau American Rite. Mengikuti(me-
11 uHul) tiga degree pertama di atas dan acara-acara di Balai Per 
II'HIUan(mahfal)di mana mereka mengadakan rapat tetap diha
' u, kan kepada setiap anggota Free Masonry. 

Empat balai pertemuan(mahfal) di London pada tahun 1717 
lltt·mbentuk "Grand Lodge" pertama. Lalu organisasi yang sa
mu ikut pula dibentuk di lrlandia dan Scotlandia di Eropa, de
ngnn beberapa perubahan. Maka terbentuklah Grand Lodges
lodges di setiap tingkat Propinsi dan distrik di segenap penjuru 
clunia. 

Banyak dari lodge-lodge(mahfal/mahafil) itu "Grand Lod
l(es" independen, yang tertua terdapat di Virginia tahun 1777 
dan yang terbaru terdapat di India tahun 1961. 
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Buku Konstitusi Free Masonry yang dikeluarkan buat per
tama kali ialah buku yang dikeluarkan oleh "Grand Lodge" per
tama tahun 1723 dan telah diterbitkan lagi tahun 1734 oleh Ben
yamin Franklin di Philadelphia. 

Lodge(Mahfal) Masonry secara kebetulan hanya diizinkan 
dalam negara-negara Aristokrasi moderen, seperti Nazi Jer
man, Fasis Itali, Spanyol dan negara-negara Tirai Besi. 

Politik anti Masonry tidak bisa pernah berkembang di Bri
tania dan hanya pernah sekali di Amerika , ketika partai anti 
Masonry tampil dengan kekuatan yang cukup untuk menguasai" 
sebuah konfensi Nasional tahun 1831. 

Pengumuman Paus pada tahun 1738 yang dikenal (In emi
nenti} telah menentukan politik Gereja Roma Katolik sebagai 
yang anti"Persaudaraan Free Masonry" tersebut, demikian ju
ga beberapa pendiri Protestan. 

Balai pertemuan (lodge/mahfal) Prancis dan Belgia mengu
bah pernyataan-pernyataan anti gereja, dengan demikian keba
nyakannya ke luar dari "Free Masonry tersebut secara menye
luruh, sehihgga orientasi-orientasi utama mereka tidak lagi di
akui sebagai bagian dari Free Masonry semenjak tahun 1870 an 

Di samping organisasi "Reguler Lodge", "Grand Lodge" 
gabungan York dan Scottish Rites banyak lagi group-group 
yang mendasarkan keanggotaannya, baik secara langsung atau 
tidak kepada Free Masonry ini, terutama di Amerika Serikat, 
yang terkenal secara luas di antaranya "The Shrines"(Ancient 
ArabicOrder,Nobles of Mystic Shrines), the order of the East
tern Star, dan The Order of De Malay for Boys. 
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Charles Francis Cornell 

Asissten Komisaris Pendidikan Negara 
Bagian New York dan Perpustakaan Negara. 



llitc·rjemahkan dari "Encyclopedia International" 
.lilicl 11, penerbitan grolier in Corpora ted New York. 
1 d11111 1976, hal409- 410 

Oleh 

Lembaga 

Penelitian dan Perkembangan Agama 
Muhammadiyah 
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IV 
BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADl 

PERHATIAN 

Free Masonry (Masoniyah) 
Free Masonry (Masoniyah.atau Free Masons) adalah satu 

jalinan rajut Garingan) perangkap yang dibuat oleh 9 orang Y a
hudi pada 20 abad yang lalu (tahun 037 Masehi), yang dihiasi 
dengan semboyan (slogan) "Kemerdekaan, Keadilan dan Per
samaan". *) 

Pengikut-pengikut Free Masonry terjebak ke dalam jaring 
perangkap itu, lantas memukul genderang semboyan-sem
boyan tersebut. Mereka lupa bahwa perkataan-perkataan itu 
hanya semata-mata cat dari luar dan tidak ada isinya selain dari 
usaha dan daya penghancur dan perampasan yang telah dise
diakan buku-buku tentang cara pelaksanaannya. 

Penganut-penganut Masoniyah (Free Masonry), tingkat 
permulaannya dan pertengahan - bekerja untuk tujuan yang ti
dak mereka ketahui. lbarat orang yang ditutup matanya menca
ri benda hitam di malam yang gelap dan dipermain-mainkan 
oleh pendirinya. 

Yang mendapat daging buruan, jatah singa, adalah orang 
Yahudi sedangkan sisanya untuk anjing buruan yang saling 
bercak~ran. 

*) Semboyan-semboyan ini hanya sebagai gerak tipu muslihat yang mereka tuju 
ialah "Kemerdekaan dengan berdirinya kekuasaan Haikal Sulaiman sesudah 
seluruh agama dan bangsa selain Yahudi dimusnahkan", dan pembelaan untuk 
golongan mereka, sebab mereka menganggap orang-orang selain mereka itu 
seperti binatang dan halal memeras darah, harta kekayaannya, dan persamaan 
yang dimaksud banya ada sesama mereka Yahudi. 
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Luar Biasa dalam Membuat Kebinasaan 

Jikalau manusia buta {pembesar-pembesar yang sudah di
kendalikan oleh Free Masonry) menyangka bahwa instruksi Ya
l.udi sebagai pendapat baru yang menakjubkan, maka orang
mung yang berpengertian (mengerti) dat. :-.-..en~"lami hakekat 
Frt>e Masonry ini akan memandang persangkaan-persangkaan 
c·macam itu adalah suatu bukti tentang kejatuhan bangsa yang 

Hwnyerahkan pemimpin-pemimpinnya kepada manusia
uumusia yang dinamakan oleh Y ahudi di dalam Protokol Yahudi 
t·hagai orang buta atau agen, atau si bodoh, atau kuda beban .. 
. . Hatu petunjuk bahwa bangsa-bangsa itu sudah jauh dari 

Alluh, maka Allah pun menjauhinya pula dan diserahkanNya 
kt•puda "Pembina Kebinasaan ". 

Sebagian pembaca ada yang merasa aneh apabila penyakit
Jll'llyakit aqidah dan politik dihubungkan dengan Free Masonry 
dan anak organisasinya. 

Tetapi apabila mereka melihat bahwa sekurang-kurangnya 
c·m •njak 24 abad yang lalu, Y ahudi sudah mengorganisasir 

"Syarikat pengexpolitir tenaga dan kekayaan, monopoli dan pe
rtimbunan barang-barang, "dan mereka telah menciptakan akal 
ukalan yang sudah menyebabkan penduduk dunia mati tercekik 
ecara perlahan-lahan ... , sudah tentu rasa heran itu akan 

hi lang. 

Kalau pembaca bertemu dengan tepukan tangan, bunyi 
r ntakan tongkat atau martel dan perbuatan kekanak-kanakan 
yang terjadi di dalani upacara Free Masons {Masoniyah) .... saya 
harapkan supaya pembaca melihat dan merasakan bahwa di 

lah yang dia lihat itu ada pengarahan-pengarahan tertentu, 
sehingga di akhir upacara pihak-pihak yang dilantik, dibuat se
perti mayat yang terbujur di hadapan orang yang memandikan
nya, kemudian menurut tanpa membantah, mendengar tanpa 
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menyalahi, dan mencium.telapak kaki patung Musa dan Harun 
tanpa ragu-ragu, dan juga mengeluarkan kata-kata keji ter
hadap Musa dan Isa tanpa ada yang menegurnya. *) 

*) Dalam Encyclopedia International jilid II hal. 409-410 diterangkan, bahwa pada 
tahun 1960 anggota Free Masonry diperkirakan antara 5 dan 6 juta orang, yang 
tersebar di 32.000 cabang-cabangnya di seluruh dunia, yang terbanyak 
daripadanya tersebar di Amerika dan lnggris. 
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Va 

TA 'RIF FREE MASONRY /MASONIYAH 

Kita melihat di celah-celah perkembangan lnjil dan Risa
luh, bangunlah gerakan rahasia Yahudi yang bekerja menen
lnng Al masih, lantaran Al masih memberikan perkabaran bah
wu Haikal dan Tanah akan kering selama-lamanya. 

Pada tahun 37 sesudah Masehi 9 orang Y ahudi membentuk 
uatu Organisasi dengan nama "Kekuatan Tersembunyi" yang 

dip ·r iapkan untuk menghancurkan agama Masehi, walaupun 
cit •ugan menciduk mereka satu demi satu. 

Ketika Islam datang, mereka tantang pula dengan cara
<'nra dan organisasi yang mereka hadapkan kepada agama 
Muse hi. 

lnilah yang menjadi dasar pokok dari pembinaan organisasi 
g rakan Zionisme dan organisasi-organisasi satelitnya. 

Tujuan pokok ini tetap dirahasiakan oleh Pemimpin
pemimpin organisasi yang tersembunyi tanpa disadari oleh 
"Pembesar-pembesar buta" yang sudah dikebiri kekuatan fikir
unnya, melalui beberapa forum, pembinaan dan penobatan, se
kalipun di dalam isyarat-isyarat perkenalan, perjanjian, ucapan 
dun persempuhan, berulang kali disebut kalimat-kalimat dan 
t nda-tanda yang tersebut dalam buku Talmud (buku Y ahudi 
k dua di balik Taurat). 

Masoniyah (Free Masonry) nama baru 

"Kekuatan Tersembunyi" mulai dari zaman permulaan 
berdirinya sampai dewasa ini tidak berhenti-hentinya mengge
rogoti Masehiyah dan Islam yang mereka anggap sebagai mu
suh bebuyutan, sekalipun kedua agama itu dapat menyelamat
kan 'Cliri. 
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Pada tahun 1717 "kekuatan tersembunyi" ini diubah na
manya pada Muktamar London, di bawah pimpinan Anderson, 
seorang keturunan Y ahudi yang hid up sebagai Kepala Gereja 
Protestan Scotland dan diberi nama baru yaitu. Masonry (Free 
Masons- Masoniyah). 

Sesudah itu, timbul lagi Scotland Club (tahun 1723), 
Ecos tic Club (tahun 1740) dengan jiwa dan tujuan yang sama. 

Apa itu Free Masonry 

I. Dalam kamus 1'Al Munjid" halaman 388 diterangkan. Free 
Masons atau Free Masonry atau Masons atau Faran Mason ber
arti "Pembina Merdeka ". Dia adalah satu organisasi rahasia, 
yang anggota-anggotanya disumpah menyembunyikan rahasia
rahasia, tidak membantah instruksi dan saling membantu satu 
sama lain(walaupun dalam kesalahan). Mereka memakai lam
bang alat-alat pertukangan batu seperti palu (penokok), segi 
tiga- siku-siku, kompas, jangkar dan lain sebagainya. 
Mereka menganut ajaran 1 Ulmaniyah (Laicisme), ialah suatu 
ali ran hid up (mazhab) yang berpendirian. Man usia di dalam ke
hidupan bernegara, politik sosial dan ekonomi tidak memerlu
kan nilai keagamaan (lihatAl Munjid hal. 355). 

2. Prof. Dozy seorang keturunan ahli Ketimuran (Orientalis ), 
berkebangsaan Beland a memberi ta 1 rif Free Masons. "Free 
Masonry" sejumlah besar dari berbagai aliran atau mazhab 
yang bergerak di atas satu tujuan, yaitu: 
Mengembalikan Haikal Sulaiman, karena dia itu adalah simbol 
kedaulatan Y ahudi. 

3. Dalam Free Masonry terhimpun Raja-raja, orang-orang ber
jabatan tinggi, kepala-kepala Mahkamah dan Hartawan serta 
Pemimpin-pemimpin, orang-orang intelek, golongan-golongan 
yang memakai pakaian Pendeta Suci Petrus tetapi memegang 
tongkat Nero, atau golongan-golongan yang naik mimbar se-
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perti Ali bin Abi Thalib tetapi ikut memerangi kota Madinah se
perti Yazid. 

4. Yang Perlu Diperhatikan. 

u. Mereka yang dikelabui dengan cat lahiriyah, maka apabila 
C'tll sudah hilang akan kentaralah bahwa orang ini sudah tertipu, 

'kalipun bangsanya ~asih menjaga nama baiknya seperti 
Anwar Basya, Kemal Attaturk dan lain-lain. 

b. Mereka yang ingin harta nomplok untuk kepentingan dirinya 
utau menginginkan kursi, gelar atau bintang untuk memenuhi 
umbisi, atau menginginkan jabatan-jabatan tinggi, kemasyhur-
11 11 yang belum tentu akan terdapat. 

·. Mereka yang mempunyai tujuan kepentingan pribadi yang 
rnerasa senang memakai umpan, sekalipun mereka akan masuk 
perangkap pemburu. Dan yang mengharapkan keuntungan ter
Lentu, walau bangsanya akan terjual. 
Sebenarnya mereka ini berjiwa pedagang, yang mengharapkan 
forum-forum lntertnasional yang jauh di seberang laut atau 
ingin memindahkan kesulitannya kepada kawan-kawannya, ter
utama yang sudah mendapat kedudukan dan kehormatan. 

d. Wartawan-wartawan yang mengharapkan kemajuan Surat 
Kabar ataumajalah-majalahnya di kalangan forum-forum Inter
nasional, lantas mereka menjadi terompet dari aliran Free 
Masonry. 
e. Pejabat-pejabat yang sudah habis masajabatannya terus ber
ikhtiar dalam forum lnternasional untuk mendapatkan gelar 
yang memuaskan. 

f. Kepala Organisasi Sa tel it yang mempergunakan organisasi 
Masonry sebagai toko untuk mencari keuntungan lantas diberi
nya dirinya gelaran-gelaran tinggi yang tak pernah diberikan 
oleh Ratu lnggris sekalipun. 

g. Se seorang yang telah mencapai rangking tertinggidalam Free 
Masonry, lantas timbul keraguannya, tapi dia takut kepada janji 
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yang diucapkan ketika berjanji yang disebutkan (diterimanya) 
ketika pelantikan. 

h. Mereka-mereka yang terpengaruh oleh sumpah-sumpah 
yang menggoncangkan persendiannya ( ditawan) dan meng
hilangkan kemauannya, setiap dia mengingat kejadian yang di
laluinya di waktu pelantikan degree berupa - "darah yang di
tumpahkan kepadanya, tetesan darah yang keluar dari tempat 
upacara peribadahan dari tiang suci, yang berarti darah akan ke 
luar (mati) kalau melanggar janji, ketika melihat tali yang di
ikatkan ke lehernya dari ruang "Baikal" dengan arti leher akan 
dicekik kalau membukakan rahasia. " 
Dari itu dia terus berpendirian akan terus menjalankan, sumpah 
yang dilakukannya di hadapan dua tiang keramat Masoniyah 
(Masonry) itu. 
Padahal dalam keyakinan Islam setiap sumpah yang bersifat 
maksiat tidak berlaku, dan wajib dilanggar. 

i·. Golongan tentara yang ingin kemasyhuran, lantas diperguna
kan oleh Free Masonry menjadi alatnya. 

j . Apalagi golongan yang menganggap Free Masonry itu se
bagai suatu kepercayaan, sehingga dia mewasiatkan kepada ke
luarganya supaya kuburannya diukir dengan lambang dan sem
boyan Free Masonry. 

Tidak diragui lagi bahwa di samping golongan-golongan ter
sebut ada lagi kawan-kawan yang dengan sendirinya mengikuti 
warisan dari kesepuluh macam golongan itu. Mereka ini merasa 
tidak berdosa memanfaatkan keramat pelantikan degree (pem
berian Nur Masoniyah) da11 pengaruhnya. Mereka tidak merasa 
berdosa menghadiri sandiwara meruntuhkan masjid Aqsa dan 
upacara mendirikan Gereja Kiamat yang dilakukan dalam upa
cara pelantikan. 
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Padahal walaupun semata berdirinya pihak yang dilantik di 
untara dua keramat*) sudah berarti ikut menghidupkan adat 
pusaka Y ahudi. 

Saya yakin bahwa orang yang menerima Free Masonry ini 
lt•rbawa oleh vested interest dan tidak menyatakan ke luar dari 
Fr 'e Masonry ketika melalui degree kedelapan belas tetap ma
uk golongan yang telah ikut benci dan membencanai ummat 

hdam dewasa ini. 

( ara Menanamkan Pengaruh 

5. Pada permulaannya orang-orang ini diundang kepada Forum 
Free Masonry lnternasional, di situ mereka dilayani sebagai 
orang besar dan dihormati sebagai orang ahli dan berpengaruh. 
Pada permulaannya hanya sekedar dialog persaudaraan yang 
diselang-selingi dengan pidato-pidato yang mengarah kepada 
m ngabdi kepada daya pemikiran, bebas dari perasaan dan jiwa 
tradisi Bangsa dan Keagamaan. Begitu sempurna pelayanan 
dan pidato-pidato itu sehingga para hadirin sesampai di negeri 
m reka masing-masing merasa dirinya sebagai orang besar ln-
1 ' rnasional, mempunyai ratio, berpandangan luas, tidak pantas 
kalau dipengaruhi oleh tradisi bangsa dan agama apa jua. 
S menjak itu mereka menjadi orang 'Ulmaniyah, yakni golong
nn manusia yang tidak mau takluk pada ajaran agama dan tra
disi bangsa, dalam urusan, politik, sosial dan ekonomi. 
Pada forum selanjutnya mulailah diadakan pelantikan derajat 
(degree) pertama, kedua ... kedelapan belas dan sampai dera
jat ketiga puluh tiga. Pada derajat pertama, mereka disumpah 
dengan meletakkan Qur' an dan lnjil. 

•) Tiang keramat ialah dua buah tiang yang terletak di tengah Balai Pelantikan 
yang dianggap sebagai tiang Haikal Sulaiman menurut ajaran Talmud. 
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Pada derajat kedelapan belas, Qur' an dan lnjil tidak dipakai la
gi, perjanjian dibuat di hadapan dua tiang keramat yang dipuja 
dalam kitab Talmud, dengan menjunjung Kitab Perjanji
anLama. 
Pelantikan-pelantikan selanjutnya sudah bersifat mengutuk 
AI Masih dan Muhammad dan segala Agama kecuali Haikal 
Sulaiman. 

U,pacara Pelantikan 
6. Di dalam segala tingkatan atau degree, kepada para anggota 

yang baru dilantik diberikan~ 
Code Pertama, 
kata perkenalan, 
kata izin lalu, 
kata suci, 
kode bertemu di luar, 
cara bertepuk tangan, 
umur (tanda lamanya dalam satu ranking). 

Dalam Encyclopedia lnterna tional jilid 11, halaman 
409-410 diterangkan tentang Free Masonry ini, bahwa pada ta
hun 1960 anggota-...... ggotanya diperkirakan antara 5.000.000 
sampai dengan 6.000.000 jiwa, dalam 32.000 cabang yang ter
sebar di seluruh dunia, yang paling banyak ialah di Amerika 
dan lnggris. 

7. Di samping organisasi satelit, mereka mengadakan lagi 
organisasi-organisasi anak yang bergerak dengan berbagai hi
dang dengan cara yang kekanak-kanakan dan memakai ber
bagai semboyan, tetapi pada akhirnya mengarah pada satu tu
juan, yaitu mengembalikan Haikal Sulaiman, karena itu adalah 
Daulah Israel. 

8. Pada pokoknya menurut pemikiran Pemimpin "Free Mason
ry yang tersembunyi." 
Man usia selain daripada Y ahudi diibaratkan sebagai he:wan 
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utnu batu kasar. Batu-batu kasar itu hanya baik untuk diasah, 
<•bah itu mereka berusaha mengasah batu-batu itu menurut 
k··h(~ndak mereka dan dipergunakan menurut kesukaan me
••·kn. 

Orang yang sudah mereka asah dinamai "batu but a besar", 
"It 11u buta menengah" dan "batu buta kecil". 

M mang orang itu sudah dibutakan kesadarannya dengan 
up tntra, sumpah, pemberian tanda, penguluran bantuan, dan 
1 wmb •rian jasa. Sehingga segala yang dinamakan batu-batu itu 
lc 1 tp patuh pada instruksi dan pesan-pesan, dan tidak mau 
uwmbongkar rahasia serta tidak menyadari bahwa mereka su
d da dibawa kepada menjalankan "Protokolaat Yahudi". 

Banyaklah pembesar-pembesar yang telah berkhidmat ke
pudu Free Masonry dan bekerja menghancurkan bangsa
J,ungsa dan agama, demi untuk mendirikan New World Orde, 
11•rk nal di antaranya. Karl Marx, Martin Luther, Anderson 
I ktches, Attaturk, Fruid, Neitcer, Sartre, Margalfaed, Napo
lt•on r, Lord Kromer, Dis Israeli, Wilson, Rossevelt, Churchil, 
Truman, Johnson, Nixon, George Zaidan:} dan lain-lain. 

Dan banyak pula organisasi-organisasi satelit Free Mason
• y yang terdiri dari golongan/aliran agama yang sengaja diban
tunya untuk menghancurkan agama itu, seperti. 

- Albahaiy 
- Qaramitha 
- Qadyan 
Aliran Tasauf Fanatik yang sudah kemasukan faham lain, 

b£•rbagai kepercayaan, dan lain-lain. 
Selanjutnya perhatikanlah tatacara pelantikan anggota pa

dn degree Free Masonry ini. 
Dari celah-celah pelantikan itu akan tertampaklah tujuan 

yang sebenarnya daripada Free Masonry. 

•) Pcnulis sejarah Tamadunil Islamy dan Pemimpin salah satu surat kabar di Mesir. 
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V.b. 

SHINING CEREMONY (CEREMONY DEGREES) 

-PENENTUAN TINGKAT. 

Menurut pendapat Pimpinan Free Masonry tertinggi yang 
nama mereka tetap terahasia. "Manusia-manusia semuanya 
seperti batu, kecuali orang-orang Yahudi." 

Maka manusia lain tidak dapat dipergunakan dan tidak 
mempunyai Nur. 

Kalau batu-batu akan dipergunakan mesti diasah, dikilat
kan dan diberi nur lebih dahulu. 

Untuk mengadakan kilat dan nur itu Persaudaraan Free 
Masonry mengadakan: 
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1. Mengundang orang-orang berpengaruh, Wartawan ke
namaan, officer-offieer yang berambisi, orang-orang 
berada, atau hakim, pejabat-pejabat yang kepepet, pe
muda-pemuda vang ingin berpengaruh, sarjana-sarjana 
yang ingin ja<11 orang internasional dan insan-insan yang 
ingin berpengaruh di Dewan Perwakilan atau kemente
rian-kementerian. Sebab organisasi mereka hanya boleh 
dimasuki oleh orang yang berada dan berkemampuan 
yang akan dipakai untuk mencapai tujuan Gadi kuda 
tunggangan). 

@. Sampai tahun 1703 yang boleh diterima hanya Pembi
na-Pembina (mereka yang mengurus pembinaan

pembinaan), atau dengan kata lain Yahudi militan. 

3. Semenjak tahun 1703 sampai tahun 1717 mulai diada
kan, diambil batu das·arnya dari insan yang bukan Y a
hudi yang lebih dahulu harus dikilatkan dan diberi caba
ya melalui testing dan "Ceremony pemberian nur" 

(syarq), yang sekalian mendapat derajat (degree). Pem-



berian nur dan degree itu dilakukan melalui masa per
cobaan dan latihan serta up grading. 

4. Organisasi "kekuatan tersembunyi" sebelum munculnya 
nama Masoniyah (Free Masonry) hanya terdiri dari 

4 degree, kemudian bertambah jadi 7, akhirnya jadi 10. 
Ualam pemberian tingkat rangking itu selalu diperhati
kan tujuan lahir dan tujuan tersembunyi, perjanjian 
menjaga kerahasiaan, dan pemberian huruf, tanda, 
angka, dan azimat kepada yang diangkat sebagai kode 
dan tanda tingkatannya. 

5. Sesudah bernama Masoniyah jumlah degree itu ber
tambah-tambah sampai 33 tingkat buat yang bukan ber
darah Y ahudi. Mana yang sudah memperoleh degree -
ke 33 diperbolehkan masuk Ceremony perjanjian raja
raja, atau pelantikan raja Masters, bersama mereka -
yang berdarah Y ahudi. 
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Pembukaan Ceremony 

Kepala pelantikan selamanya disebut "Ketua Yang Mulia" 

Ketua Yang Mulia berkata: 

Pengawal Sidang: 

Ketua YM 

Semua pengawal dalam! Harap periksa. 
Apakah forum ini benar-benar tertutup 
dan kawan-kawan yang hadir ada terjaga 
baik? 

Mengetuk pintu 3 kali, lalu berkata: 
"Saudara Ketua Yang Mulia, kita semua 
terjaga rapi."*) 

Mengetukkan martil s.atu kali, lantas 
berdiri dan berkata: Saudara-saudara 
pembimbing! Periksalah kedua-dua pi
lar keramat saudara-saudara, apakah 
pembina-pembina mereka yang hadir ini 
ada memakai pakaian resmi dan teratur 
baik!? 

Semua hadirin ae,;,gan teratur ke dekat kedua pilar dan meng
hadap ke arah timur, lalu kedua pengawal mengadakan peme
riksaan menurut pilar masing-masing, dan mengambil tanda 
pembuktian, lantas kembali ke tempatnya. 

Pengawal dua: 
Mengetuk satu kali, lantas berkata: 

"Saudara pengawal satu!, Saudara yang 
dipilar selatan semuanya pembina-pem 
bina merdeka". 

Not. Pilar-pilar tiang keramat di balai penobatan Free Masonry pada lahirnya diar
tikan tempat pemberian sinar datang dari Petrus. Tetapi maksud yang sebenarnya 
adalah julukan dari bintang yang menerangi orang Majusi yang mencari tempat 
lahir Isa. 
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I !ngawal Satu: 

Kt· tua YM 

K ·tua YM 

K tua YM 

Men~etuk satu kali dan berkata: "sauda
ra-saudara yang di kedua-dua pilar se
muanya pembina-pembina merdeka, 
berpakaian pantas dan dalam keadaan 
teratur serta siap bekerja, saudara 
Ketua." 

Begitulah adanya kawan-kawan yangha
dir di dalam syarq ini (tempat peno
batan). Dengan nama Allah yang menja
dikan alam semesta, dan di bawah per
lindungan forum alam terbesar, saya bu
ka upacara forum yang ke . . . ini untuk 
degree pertama secara resmi, menurut 
Scottish rite,Ekosi yang lama dengan ke
tukan 3 kali martil yang seperti ini 
(lalu dia mengetuk 3 kali). 
Lalu dengan persetujuan pengawal satu 
dan pengawal dua t(unpillah "pembim
bing" ke depan, lantas "tembuka kitab 

. *\ 
SUC£ ••• / 

Saudara-saudara diperbolehkan membe
rikan tanda kode. 

Semuanya dipersilakan duduk di tern
pat masing-masing. 

•) Untuk degree-degree permulaan digunakan Kitab lnjil dan Kitab Taurat, tet-api 
~umpai ke degree 18 ke atas digunakan Kitab "Perjanjian Lama" , sedang I sa 
dan Muhammad dijelek-jelekkan. 
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Ketua YM 

Pengawas I 

Pengawal I 

Ketua YM 

Ketua YM 
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Saudara-saudara sekretaris! Bacakan 
lah berita sidang yang lampau! 

Membacakan berita sidang yang lam
pau. 

Saudara-saudara Pengawas! Permak
lumkanlah dari pilar saudara, bahwa be
rita sidang yang lampau telah dibacakan 
di hadapan saudara-saudara. Maka sia
pa yang merasa keberatan silakan me
ngemukakannya dengan terlebih dahulu 
meminta izin kepada "Pemimpin Cere
mony". 

Saudara-saudara! Selesai tuan-tuan 
mendengarkan bunyi berita lampau, sia
pa yang merasa keberatan boleh 
mengemukakannya setelah diizinkan pe
;n·' .YJ.pin Ceremon,y (syarq). 

Mengulangi ucapan pengawas I. 

Persetujuan atas sidang lampau dinyata· 
kan dengan mengangkatkan tangan 
ketika pimpinan mengetuk meja . .. Per
setujuan terjadi .... 

Benar! Sila'kan saudara pembimbing 
datang ke tempat pimpinan untuk mem
bubuhkan tandatangannya . . . apabila 
ada bantahan tentang ucapan pemberi
taan/keputusan diadakan pembetulan . . 



Ketua YM 

Pembimbing 

Pengawas I 

Ketua YM 

Pembimbing 

Ketua YM 

Pengawas satu 

Pengawas II 

K tua YM 

Saudara pembimbing! Silakan edarkan 
karung-karung surat-surat rahasia dan 
simbol-simbol alat-alat ukur. 

Mengambil karung-karung itu dengan 
tangan kiri dan kanan yang selamanya 
dengan sikap teratur, lalu dia berdiri di 
an tara kedua pilar . 

Karung surat-surat rahasia dan simbol 
sudah ada di antara dua pilar, saudara 
Ketua Yang Mulia! 

Silahkan dia tampil ke syarq (tempat 
pemberian nur). 

Menghitun~? surat-surat dan berkata: 

Saudara-saudara pengawas! Terangkan 
kepada kedua pilar saudara-saudara 
bahwa karung surat-surat rahasia dan 
simbol sesudah syarq (tempat pemberi
an nur), bersama sekian potong simbol 
ukuran saudara-saudara. 

Sudah tuan-tuan dengar! Bahwa seruan 
surat rahasia bersama dengan sekian po
tong simbol sudah berada kembali di 
syarq. 

Mengulangi perkataan pengawas I. 

Saudara-saudara Pengawas! Beritahu~ 
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Pengawas II 
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Pengawas 1/11 
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Pengawas 1/11 

Ketua Yth. 

Pengawas 1/11 

Ketua Yth. : 

Pembimbing 1: 
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kan kepada pilar saudara-saudara, ba~
wa sudah boleh bercakap-cakap di syarq 
llll. 

. Saudara-saudara! Berbicara sudah dibo
lehkan di syarq ini. 

Mengulangi perkataan pengawas /. 

Saudara-saudara pengawal! Beritahu
kan kepada pilar saudara-saudara, bah
wa bercakap-cakap sudah dibolehkan 
dalam barisan. 

Saudara-saudara! Berbicara sudah dibo · 
lehkan dalam barisan. 

Saudara-saudara pengawas! Beritahu · 
kan pada pilar saudara -saudara bah 
wa semua sudah boleh bercakap-cakap. 

Saudara-saudara! Semuanya sudah bo
leh berbicara seizin ketua yang terhor
mat. 

Berbicara sudah boleh buat semua. 

Berbicara sudah boleh buat semua. 

Saudara pembimbing! Silakan menge
darkan pura kebaktian. 

Berdiri di antara dua pilar memegang 
pura kebaktian. 



Pengawas: 

Ketua Yth.: 

Pembimbing : 

Pengawas I 

K ' tua YM 

Sc•kretaris: 

K 'lua Yml.: 

Pura kebaktian berada di antara dua pi
lar, saudara Ketua Yth. 

Silakan dia tampil ke syarq. 

Mengedarkan pura kebaktian mulai 
dari Ketua Yth., terus kepada para hadi
rin, pengawas I, pengawas II, dan 
kawan-kawan lain, berjalan mulai dari 
sudut Timur selatan terakhir di sudut 
Timur Utara- kemudian - ber:diri di 
an tara dua pilar. -

Pura kebaktian sesudah diedarkan me
nurut peraturan dan sudah berada lagi 
di antara dua pilar, Saudara Ketua Yth. 

Silakan dia tampil ke depan dan 
mep.yerahkannya kepada saudara sek
retaris, untuk didaftarkan jumlah isi pu
ra kebaktian. 

Mulai menghitung zsz pura kebaktian, 
dan sesudah selesai menerangkan hasil
nya kepada Saudara Ketua YM, kata
nya, Pura kebaktian berisikan sekian lira 
Libanon, saudara Ketua Y mi. 

Saudara pengawas! Umum~an di pilar· 
pilarmu, adakah orang yang mengetahui 
seseorang yang di sana itu sakit atau ter
aniaya atau membutuhkan pertolongan, 
maka beritahukan saja pada ketua 
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atau sekretaris, kalau ada kesulitan mo
ril hila diumumkan. 

Saudara-saudaraku! lantas mengulangi 
kata Ketua YM. 

Mengulangi semua pembicaraan penga
wasl. 

Hadirin diam, alhamdulillah Ketua YM. 

Mengulangi pembicaraan pengawas I. 

Pengawas I dan II! Umumkan di pilar
pilarmu masing-ma,sing bahwa kantong 
derma sesud'ah diedarkan sesuai dengan 
peraturan telah kembali ke syarq, 
berjumlah sekian lira Libanon, dan telah 
diserahkan kepada pengurus keuangan 
untuk dicatat di dalam buku derma. 



•ltut YM 

1\Ptua YM 

"' '"Huwas II 

t•tuaYM 

Pt·ngawas I 

Penutupan Upacara 

Sekarang sudah selesai tugas, saudara
saudara! bantulah saya untuk menutup 
upacara ini (dia mengetukkan martil 
1 kali dan kemudian berdiri). 

Dengan Nama Allah Pencipta Alam Ra
ya dan di bawah lindungan Upacara 
Agung, saya tutup tugas-tudas upacara 
nomor . . . pada degree secara resmi 
(memberi isyaratlah kepadaku wahai 
saudara-saudaraku). 
Lalu hadirin memberikan isyarat ma· 
sing-masing. *) 

Saudara Pengawas II!jam berapa bera
khirnya pekerjaan orang-orang permula
an? 

Di tengah malam Ketua YM! 

Saudara pengawas I! Sekarang kita her
ada pada pukul berapa? 

Tengah malam tepat, Ketua YM! 

") INynrat : Ada bermacarn-macarn. Di antaranya, mengangkal Iangan kanan, ke 
In r dari kanan ke kiri seperti mau menyembelih diri sendiri, ini berarti "mali 
k llnu membuka rahasia". 
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Pengawas II 

Ketua YM 

Pengawas I 

Ketua YM 

Pengawas II 
Pengawas I 

Pengawas II 
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Saudara pengawas II, apa tugasmu seka
rang? 

Memperhatikan matahari pada waktu 
zawal, c ... n memanggil hadirin istirahat 
dari pekerjaan. 

Saudara pengawas I, pukul berapa seka
rang? 

Sekarang waktu zawal Ketua YM! 

Karena waktu zawal sudah datang; wa
hai pengawas-pengawas, umumkan di 
kedua pilarmu, bahwa kita memanggil 
kawan-kawan agar istirahat dari pekerja
an (ketuk satu kali). 

Saudara-saudara! Atas perintah Ketua 
YM, saya panggil tuan-tuan untuk 
menghentikan pekerjaan dan siap-siap 
untuk kembali lagi dengan kekuatan dan 
kegembiraan (ketuk satu kali). 

(Mengawas apa yang dikatakan penga
was I). Ketika itu pengawas II mengang
kat pilarnya dan pengawas I menuru..n
kan pilarnya. 



1\ ••ttl bali bekerja: 

I IIIU YM 

l'c •ngawas II 

i'lua YM 

I'• 11 nwas II 

l'c ngawas II 

1\ 'Lua YM 

Pt•ngawas I 

Saudara pengawas II?! Pukul berapa se
karang? 

Bahwa matahari sudah melampaui pun
cak kepala, Ketua Yang Mulia! 

Saudara-saudara pengawas! Umumkan 
di pilarmu bahwa kita memanggil 
kawan-kawan untuk kembali ,bekerja 
(ketuk satu kali). 

Saudara-saudara! Atas perintah Ketua 
Ym, saya mengajak tuan-tuan untuk 
kembali bekerja. 

Mengulang apayang,dikatakanpengawas 
/, dan ketika itu pengawas II menurun
kan pilarnya dan pengawas I mengang
kat pilarnya. 

Kenaikan Tingkat 

Saudara pengawas I. Apakah tujuan 
"Persaudaraan Merdeka"? 

Memerangi kecongkakan dan keakuan 
(egois) untuk diganti dengan kebenaran 
dan keikhlasan. 
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Pembimbing I 

Ketua YM 
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Ketua YM 
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Masonry). 

Apa sebabnya dia bisa diharapkan untuk 
itu? 

Karena ia berketurunan yang bebas, dan 
· berkelakuan baik, Ketua Yang Mulia! 

Apakah saudara sudah dapat kepastian, 
Saudara pembimbing? 

Betul! Dengan pertolongan Allah~ Yang 
Mulia! 

Kalau begitu masukkanlah dia sesua1 
dengan pokok peraturan. 

Masuklah sampai ke pedang yang akan 
memutuskan lehermu apabila kamu 
membeberkan rahasia-rahasia Free 
Masonry. 

Hai penuntut! Kalau engkau dapat coba
an atau musibah kepada siapa engkau 
berlindung? 

Kepada Allah. 

Saya sangat gembira karenanya, dan 
siapa yang bertawakkal kepada Allah, 
dia tidak akan takut pada kebinasaan. 
Karena itu berlututlah engkau supaya 
dapat mengharapkan berkah dari Allah, 
dan berdo'a. 



l\ 1•1ua YM 

tiiHl YM 

1\t·l.ua YM 

K ·tua YM 

P nuntut 

Ketua YM 

(Dia mengetuk satu kali dan hadirin ber
diri). 

0 ... Tuhan menguasai segala sesuatu, 
yang perkasa terhadap hamba-Nya, 
berikanlah pertolongan, dan berkah-Mu 
kepada kami, beri taufiklah hamba-Mu 
ini, seorang penuntut yang sudah masuk 
ke dalam "Kekeluargaan Pembina
pembina Merdeka" supaya ia mampu 
mentaati-Mu selama hidupnva. 
(Hadirin mengatakan : Amiin!). 

Saudara pembimbing I! bawalah penun
tut itu menghadap Khatib, supaya Kha
tib memberikan gelas janji (Khatib 
memberikan air tawar). 

Saudara penuntut! rasa air itu tidak 
enak, karena itu seluruh masa kehidup
anmu akan tentram, jika engkau mengi
kuti jalan keutamaan dan beristiqamah. 

Saudara Khatib! Berikan kepada pe
nuntut ini gelas kedua. Khatib rilemberi
kan gelas yang berisi air yang pahit. 

Hai penuntut! Apakah rasa air itu berbe
da? 

"Betul!" 

Kalau begitu, kalau engkau tidak me
nempuh jalan keutamaan dan istiqamah, 
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Ketua YM 
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datang sesuai dengan dasar-dasar 
Peraturan untuk menerima cahaya dan 
rahasia-rahasia dari keluarga Free 
Masonry (Pembina-pembina Merdeka). 

Sebab apa dia diharapkan, hai pembim
bing I? 

Karena keadaan keturunan merdeka, 
dan l:ierkelakuan baik pengawas satu! 

Pergilah (Berjalanlah) hai yang bebas 
keturunan, hai yang baik riwayat hidup, 
(sesudah ia mensucikan penuntut itu 
dengan air). 

(Membawa penuntut ke muka Mihrab). 

Tahap kedua telah selesai, Ketua YM! 

Ketahuilah wahai penuntut, bahwa Free 
Masonry adalah ketaqwaan dan Keuta
maan Yang Agung, seseorang tak bisa 
jadi Free Masonry, kecuali apabila ia 
dari keturunan merdeka, baik sejarah 
hidupnya, siap sedia berkorban dalam 
mencapai amal kebaikan, memerangi 
kebathilan, membela kebenaran, 
mencintai kemerdekaan, persaudaraan, 
dan persamaan, memilih untuk berga
bung ke dalamnya dengan sepenuh hati, 
tanpa dirayu/ dibujuk oleh siapa pun. 

Apakah Saudara demikian? Apakah 



Ketua YM 

Pembimbing I 

Ketua Yang Mulia: 

Pembimbing 

Ketua Yang Mulia : 

Pembimbing I 

Ketua Yang Mulia 

Pembimbing I 

saudara mau menerima m1sswn 1m 
dengan keinginan sendiri? tanpa dipak
sa oleh siapa pun! 

Saudara pembimbing! Bawalah dia men
jalankan tawaf ketiga (tenang, hening 
ketika tawaj). 

Membawa si penuntut tawaf ke arah 
utara, timur, selatan dan barat kemudi
an menghadap ke arah Syarq di depan 
Ketua Yang Mulia. Dan mengambil 
tangan kanan penuntut, kemudian me
mukulkannya ke pundak Ketua Yang 
Mulia sebanyak tiga kali. 

Siapa yang datang? 

Penuntut miskin yang dalam keadaan 
gelap, sudah datang dan diterima forum 
(mahfal), sekarang ia datang mengha
dap sesuai dengan pokok peraturan 
guna menerima Nur dan rahasia
rahasia dari keluarga Free Masonry. 

Sebab apa ia his a diharapkan untuk itu? 

Dengan pertolongan Allah, dan karena 
ia keturunan merdeka berkelakuan baik, 
Ketua Yang Mulia! 

Apakah engkau sudah yakin betul, 
saudara pembimbing? 

Betul ! Ketua Yang Mulia. 
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Ketua YM 

Penuntut 

Ketua YM 

Lewatlah di depan Nyala Api, hai 
turunan merdeka, dan berkelakuan baik! 
dan dengan begitu telah sempurna pen
sucian engkau! 

Membawa penuntut ke depan Mihrab. 

Tahap ke III sudah selesai, Ketua Yang 
Mulia! 

Ketahuilah, hai penuntut! Bahwa di 
depan Free Masonry tidak terdapat apa
apa yang bertentangan dengan Hukum 
suatu Negara, dan ajaran-ajaran Agama. 
Tidak diterima pada Free Masonry, 
selain dari orang-orang yang cinta pada 
Tanah Airnya, dan orang-orang mazhab 
yang mengakui adanya Allah serta 
mengamalkan wasiat-wasiatnya. 
Berdasarkan ini, apakah kamu bersum
pah kepada kami, dengan ~umpah yang 
Agung di hadapan Allah, bahwa engkau 
menjaga rahasia Free Masonry dan tidak 
akan membeberkannya kepada 1apa 
pun?*) 

Betul! 

Kalau begitu, jongkokkan lutut kirimu, 

*) Be~itu hebat penyelubungan Free Masonry, di tingkat-tingkat bawah ber~umpah 
sella dengan agama dan bangsa tetapi di tingkat selanjutnya kedua-dunnyn 
dikutuki. 



Pembimbing Idan II : 

Ketua Yang Mulia 

Ketua YM 

dan jadikan kakimu yang kanan berben
tuk sudut, letakkan tanganmu yang 
kanan di atas Kitab Yang Mulia, dan 
ikuti kata-kataku! (Pembimbing mem
bantu penuntut, agar ia dapat mengam
bil tempat yang betul). 

Kedua berdiri di sebelah kanan dan kiri 
penuntut dengan pedang-pedang yang 
dibikin seperti qubah di puncak (di atas) 
kepala penuntut. 

Memberi isyarat kepada hadirin, agar 
menuju (menghadap) ke Mihrab, dan 
membentuk lingkaran. Apabila jumlah 
itu sedikit, maka dibentuk setengah 
lingkaran saja di sebelah muka, dengan 
mengarahkan pedang ke arah dada dan 
muka penuntut dari segala penjuru. 

Mengajarkan sumpah kepada penuntut: 
Saya ... bersumpah di hadapan Allah 
Yang Maha Kuasa, Pencipta Alam Raya, 
dan aku berjanji dengan kemauanku 
sendiri, dan atas pilihanku, bahwa saya 
akan menjaga dan menyembunyikan ra
hasia-rahasia dan rumus-rumus (lam
bang-lambang) Free Masonry yang di
berikan kepada saya sekarang ini atau 
sesudah ini, dan saya tidak akan mem
beberkannya kepada siapa pun, kecuali 
kepada saudara yang benar dan forum 
yang adil, sempurna dan teratur sesu-
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dah diteliti, diuji, dites, bahwa orang itu 
warga yang benar-benar menjaga raha
sia. 
Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan 
menulis rahasia ini, tidak akan mence
tak, tidak akan menggali, mendiskusi 
kan atau menunjukkan dengan cara apa 
JUapun. 
Sesuai dengan kesanggupan saya, 
saya akan mencegah siapa-siapa yang 
akan membuat keterangan demikian, 

baik huruf (tulisan), gambar secara te
rang-terangan atau sembunyi, bagi diri
ku, atau bagi orang-orang lain; sehingga 
rahasia-rahasia Free Masonry tidak ter
bongkar. 
Saya berjanji (bersumpah), bahwa saya 
akan terikat oleh syari 1 at-syari 1 at forum 
Alam Raya, dan keadilan-keadilan
nya, saya berjanji akan ta 1 at pada pera
turan mahfalku ini- Forum (mahfal) no
mor . . . yang melanjutkan Peraturan 
Upacara Alam Raya yang selalu saya 
anggap sebagai mahfal saya, dan lbu
Bapak saya, saya bersumpah dengan 
semuanya itu d.engan sumpah yang te
gas, tanpa membuat dalih sedikit pun 
dan tidak mengambil muka dan tidak se-

. . 
ngaJa mempu. 
Apabila saya melanggar sumpah ini, bo
leh dan halal dipenggal leher saya dan 
digunting lidah saya. Maka tolonglah 
aku ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 
ketetapan hati selama hidupku, guna 



Ketua YM 

Ketua YM 

Ketua YM 

Penuntut 

Ketua Ym 

menjaga sumpah ini yang timbul dariku 
sebagai degree.*) 

Bahwa sumpah yang anda lakukan baru
baru ini, sangat menakutkan di hadapan 
Allah, maka engkau wajib menutupnya 
dengan mencium Al-Kitab Al-Karim 3 
kali, dengan mengumumkan kesung
guh-sungguhan, keikhlasan dan keama
nahan engkau, serta menambah kecinta
an engkau meleburkan diri kepada kesa
tuan kami (Ketua YM menekankan be-

; nar masalah ini). 

Saudara pembimbing! Bawa penuntut 
ini ke depan Mihrab. *) 

Anda sudah lama benar dalam kegelap
an, dan apa yang anda ingini dari kami 
sekarang ini? 

Nur (cahaya). 

Agar diberikan kepadanya cahaya, keti
ka mendengarkan ketukan ketiga dari 
Syarq. (Ketua memberi isyarat untuk 
menyalakan cahaya dan mengetukkan 
martil3 kali). 

•) Begitu licik caranya! Penuntut disuruh bersumpah pada permulaan ini menurut 
agamanya untuk menyimpan rahasia dan iQstruksi Free Masonry yang semuanya 
dirahasiakan dan isinya sudah pasti mengesampingkan agama dan budaya 
bangsa. ' 

•) Mihrab ialah tempat di pelataran yang terletak di antara dua pilar ke amat, pilar 
pertama bernama Bawa'az dan pilar kedua bernama Qekin. 
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Ketahuilah, saudara . . . , bahwa 
pedang-pedang ini dihadapkan kepada 
anda untuk mempertahankan anda keti
ka diperlukan, yang juga untuk mengan
cam anda apabila rahasia-rahasia Free 
Masonry. 
Saudara-saudara hadirin! Tarik pedang
mu dan letakkan menurut biasa! 

Saya menyeru anda hai penuntut! 
Sekarang anda saya seru dengan segala 
kebesaran dan kebanggaan ketika kami 
sudah merasakan betapa baiknya batin 
anda, dan kami sudah yakin bahwa anda 
benar-benar sudah saudara kami 1' pem
bina merdeka". 

Jika ada di antara kami yang hadir dan 
yang tidak hadir musuh anda, apakah 
anda bersedia memaafkan dan berjabat
an tangan dengannya? 

Sedia! 

Perhatikan baik-baik, terutama ke arah 
belakang! Sebab musuh seringkali da
tang dari belakang. 

Tak ada seorang pun di antara yang ha
dir ini musuh saya, (atau dia langsung 
bersalaman dengan orang yang dia da
pati selama ini sebagai musuh). 



Ketua YM 

Ketua YM 

Pengawas I 

Ketua YM 

Ketua YM 

Saudara pembimbing! Saya berjanji pa
damu untuk memberikan rahasia
rahasia degree pertama, dan mengajar
kan cara-cara masuk. 

Bawa dia kepada pengawas I untuk diuji. 

Ketua YM! Sesudah dilakukan ujian, 
ternyata bahwa saudara ... boleh dibe
rikan rahasia-rahasia dan mempelajari 
cara-cara masuk. 

Saudara pembimbing! Temani saudara . 
. . kepada saudara pengawas I untuk me
makai pakaian khusus yang dianggap se
bagai "bintang kehormatan" oleh Free 
Masonry. 
Ketahuilah, bahwa ini adalah bintang
bintang yang tertua di dunia, dan lebih 
mulia dari bintang-bintang yang dipakai 
oleh raja-raja, sultan-sultan dan pengua
sa-penguasa, karena ini adalah bintang 
suci dan tali kasih sayang dan persauda
raan. 
Dan engkau harus tahu, bahwa pakaian 
ini terbuat dari kulit babi, yang selalu 
melambangkan kesucian dan kejujuran. 
Say a peringatkan agar anda jangan men
coba-coba mengotorkannya dengan 
perbuatan hina! 

Saudara pembimbing! Bawa saudara ... 
ke Syarq untuk dilantik di bawah pedang 
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Ketua YM 

Ketua YM 

(Dia dibawa ke Syarq atau Shining 
Ceremony). 

Bismillah, Pencipta Alam Raya, saya 
lantik saudara ... menjadi saudara se
kerja di dalam forum ... nomor .... 
Dia sudah berhak dan berkewajiban 
sebagai anggota-anggota forum (mahfal) 
ini (tepuk tangan hangat bergempita dan 
dan diterimalah dia sebagai saudara ba
ru, dan diajak menemui semua hadirin). 

Saudara-saudara pengawas! Umumkan
lah di pilar-pilarmu, bahwa saudara 
... sudah menjadi kawan sekerja dalam 
forum nomor ... , dia sudah berhak dan 
berkewajiban sebagaimana anggota
anggota forum lainnya. 

Silakan duduk saudara! ... di sebelah 
Timur Laut! 

Saudara! Di dalam Free Masonry ada 3 
macam cahaya besar, yaitu; 
-Kitab Karim untuk membetulkan lman 
-Siku-siku untuk meluruskan atau me-

mantapkan urusan 
-Kompas, agar semua tetap dalam ling
karan kasih sa yang.*) 

*) I?alarn Free Masonry, ada larnbang-larnbang, alat pertukangan, mengisyaratkan 
tmdak pendahuluan dari pembinaan Haikal. 
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Ketua YM 

Ketua YM 

Dan ada tiga lagi cahaya kecil, yaitu: 
-Matahari, perlambang siang 
-Bulan, perlambang malam 
-Ketua YM, untuk memimpin tugas-
tugas sidang. 

Di samping itu ada simbol-simbol, se
perti: 
-Timbangan atau neraca, perlambang 
keadilan dan kebenaran. 

-Mata, perlambang mata Allah yang se
lalu melihat yang ghaib, seperti 
melihat yang nyata, dari jauh dan dari 
dekat, di waktu malam atau siang. 

Tak ada ketua, tak ada yang diketuai; 
Ketua hanya laksana kepala, saudara
saudara laksanakan anggota badan yang 
memakai kepala. Kekuatan kepala 
diambil dari mengenali ikhwan. Kebijak
sanaan adalah kurnia dari Allah, dia 
menerangkan kenapa bersuci harus 
dengan tanah, air dan api, dan apa tuju
an dari masing-masing tahap? 

Saudara tercinta! Sesudah kami berikan 
kepadamu rahasia-rahasia, anda sudah 
menjadi salah seorang anggota keluar
ga, dan anda sudah berkewajiban 
mengerjakan semua syari 'at kita, beru
pa sedekah dan ihsan. Keduanya ialah 
perbuatan yang mulia yang dilakukan 
oleh orang-orang Free Masonry. 
Kita wajib membantu orang-orang yang 
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Bendahara 

Anggota baru 

Ketua YM 
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sedang dalam kesulitan (hidup sengsa
ra) dan mendapat musibah, membantu 
orang-orang miskin dan yang membu
tuhkan, orang-orang janda, anak-anak 
yatim dari saudara-saudara kita, 
"Pembina-pembina Merdeka" (Free 
Masonry). 
Saya utus "Bendahara kebajikan" da
tang kepada anda supaya anda membe
rikan apa-apa yang anda sanggupi beru
pa bantuan dan derma untuk mereka 
itu! 

Memberikan kantong derma kepada 
saudara-saudara yang baru. 

Semua yang ada padaku sudah habis, 
ketika saya masuk ke forum ini. Seandai
masih ada padaku, sekarang pasti aku 
aku berikan. 

Terima kasih atas rasa kasih dan santun 
anda! 
Anda harus tahu, bahwa alasan dari per
mintaan kami ini ada tiga, yaitu: 
1. Menguji sifat-sifat yang ada da-

lam batin anda! 
2. Pembuktian, bahwa anda benar-

benar sudah bersih dan terlepas 
dari pengaruh barang-barang dan 
logam (kecintaan harta), seandai
nya tadi masih ada pada anda sesu
tu, pasti pelantikan anda akan di
lang. 



3. Memanggil hati anda mendengar-
kan keluhan anda meminta bantuan 
yang sampai kepada anda. 

Pindah dari Degree (rangking) ke Degree Lain 

Ketua YM 

Pengawas I 

Ketua YM 

Pengawas II 

Ketua YM 

Pengawas I 

Saudara pengawas I! Apa tujuan sauda
ra yang bebas? 

Memerangi pemaksaan dan egoisme, 
supaya ia dapat menggantikan keduanya 
itu dengan benar dan ikhlas. 

Saudara pengawas II! Pukul berapa 
sekarang ini? 

Sekarang waktu zawal, Ketua YM! 

Karena waktu zawal sudah datang, 
Saudara-saudara pengawas! Umumkan 
di pilar-pilarmu, bahwa kita akan mem
buka pekerjaan kita pada degree (rang
king) ... buat pekerja dan belaj~u sesu
dah kita naik ke rangking yang seka
rang. 

Saudara-saudaraku! Atas perintah 
Ketua YM, kita tutup tugas kita dalam 
suatu rangking untuk dapat membuka
nya pada rangking . . . , maka hadap
kanlah perhatianmu ke Timur (Syarq). 
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Pengawas II 

ketua YM 

Ketua YM 
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Mengulangi apa yang dikatakan oleh 
pengawasl. 

Mengetuk satu kali, dan kedua penga
was berdiri, maka berdirilah semua ha
dirin: 
Dengan nama Allah Pencipta Alam 
Raya, dan di bawah pengawasan Upaca
raya, sesuai dengan kekuasaan yang di
bolehkan pada saya, saya umumkan pe
nutupan amal-amal forum {mahfal) ... 
{nama forum, nomor . . . {rangking) 
dengan ketukan . . . dan isyarat . . . 
Kemudian dia membuka tugas-tu
gasnya, berpindah ke rangking atau 
degree ... dengan ketukan dan isyarat 
itu. 

Saudara pembimbing! Aturlah cahaya 
sesuai dengan dasar-dasarnya! 



VI 

HULU (SUMBER) PENIPUAN 

Free Masonry menganggap seluruh manusia - selain Bani 
lsrail, hanyalah batu-batu gelap belaka, dengan arti tidak baik 
kecuali kalau sudah diasah mengkilat. Kalau dia menerima batu 
itu di dalam forum, maka itu diterima hanya untuk dikilatkan. 

Pengkilatan (pengasahan) itu mempunyai dua arti: 
Pertama: 
Dalam bentuk lahir (luar), menutupi rahasia dan menter

tawakan orang lain, dengan mengemukakan apa yang mereka 
namakan pembinaan masyarakat, dan dari situ mereka me
namakan persaudaraannya dengan "Pembina-pembina". 

Kedua: 
Untuk tujuan yang sebenamya dan kenyataan. 
Y aitu mengilatkan batu-batu itu dan mempersiapkannya 

untuk membuat "Haikal, "~ *) 
Pengilatan (shining) ini adalah penggelapan yang sudah 

bermula dan upacara tingkat pertama ini, sebab menurut teori 
mereka. 

"Batu yang ada di forum itu adalah "Haikal Sulaiman". 
Pemimpin-Pemimpin, Pengawas, Pembimbing dan lain-lain 
adalah "Pekerja-pekerja Haikal". 

Penjaga-penjaga dirasakan sebagai "Barisan Pengawal 
Haikal". Bahkan keseluruhannya dianggap "alam raya" tempat 
sekalian orang-orang buta (dibutakan hatinya) bersumpah de-

•) Haikal adalah "Kejayaan Haikal Sulaiman, menguasai New world (dunia baru) 
dan hancurnya segala bangsa dan agama selain dari bangsa dan agama Yahudi." 
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ngan nama "Architek Hiram" dengan tidak mereka sadari sa
masekali.Bahkan menurut mereka bahwa yang dikilatkan ini se
belum dilantik bukan pula batu-batu gelap saja akan tetapi ha
nya hewan orang luar dan turunan campur aduk (anak zina), se
bab seluruh man usia dalam istilah Y ahudi adalah berketurunan 
campuran. 

Apabila seorang sudah duduk dalam forum dan sudah le
pas dari tali yang diikatkan di lehernya, dan dari selubung hi
tam yang menutup matanya, serta setelah melalui pengarahan 
yang berbelit-belit yang mengaburkan pandangan fikirannya ... 
maka dia berubah menjadi batu yang mengkilat (bercahaya) 
dan sudah menjadi saudara Free .Masonry , berketurunan 
baik, naik ke tingkat satu (degree) pertama, seterusnya sampai 
ke tingkat tiga belas. 

Kalau sudah sampai ke tingkat tiga belas ini, dia sudah di
anggap "Y ahudi", tapi buka:n dari keturunan cucu Israel 

Mulai dari pertama batu-batu itu sudah dikilatkan menurut 
ukuran yang ditentukan, apabila dia sudah melampaui degree 
ke dua dan sudah merasakan pada degree ketiga, dia merasa
kan kepahitan ujian, .:. ._.1-'erti dikuburkan, dia sudah menempuh 
jalan kelayakan (yang layak), artinya sudah menjadi batu keras 
di dinding Haikal. Apabila dia sudah melampaui degree ke
delapan belas, dia sudah memperoleh "degree pahlawan bijak
sana", atau apabila sudah lurus degree ke 30 dan di atas itu lan
tas sudah memperoleh "Pahlawan Suci". Kalau sudah mem
peroleh degree ke 33, waktu itu dia sudah bukan batu keras sa
ja, akan tetapi sudah menjadi batu siku. 

Sampai di sini berhentilah kenaikan "batu kecil" dan ber
ubah menjadi batu-batu besar. 

Tingkat "Alam raya" atau sekolah tinggi adalah sudah me
rupakan bagian orang-orang pilihan, yang terampil dari kaum 
pilihan saja (Y ahudi) dan hanya sangat sedikit dari kaum (bang
sa-bangsa) lain. 
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VI. a 

PROSES NAIK TINGKAT 

Kenaikan tingkat ini erat hubungannya dengan Organisasi, 
hanya dapat dicapai dengan cepat oleh orang-orang yang baik 
hati, yang dimaksud dengan berhati baik di sini ialah tidak ber
pandangan jauh, tidak memahami dengan baik, dan pandai 
menutup rahasia, mau menekurkan kepala untuk dikendalikan 
dan tidak mengerti maksud peradaban. Y ahudi yang terjadi pa
da Forum, serta isinya yang hendak memperlihatkan taring 
giginya yang hendak menerkam orang-orang yang di dalamnya 
tetapi dilaksanakan menurut pepatah. 

"Kata-kata yang manis bagaikan madu dan perbuatan yang 
membunuh bagaikan panah ", seperti yang dapat kita saksikan 
pada cara-cara pelaksanaan pelantikan anggota-anggota baru 
serta embel-embelannya. 

Catatan Sekitar Pelantikan 
Pelantikan anggota-anggota yang enak, tetapi berbisa ini, 

sangat menakjubkan sekali. Karena dia menampakkan gambar
an lengkap tentang kepintaran Masonry ini mempergunakan 
kata-kata yang muluk-muluk untuk mencapai tujuan jahat, ilia
rat kepintaran seorang pencuri memanfaatkan kilatan cahaya di 
tengah kegelapan, atau ibarat kepintaran seorang pembunuh 
mempergunakan senjata tajam. 

lnilah dia tali yang menjerat leher batu kasar (manusia 
yang belum dinobatkan), inilah lobang yang terjerumus ke 
dalamnya Guim (orang-orang yang bukan Yahudi). Kami me
rasa perlu mengemukakan teks aslinya di sini, supaya pembaca 
dapat meraba alat "pemikat empuk" yang akan menjerat orang
orang yang masuk ke pertemuan-pertemuan organisasi ini, ka-
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rena terpukau oleh keuntungan-keuntungan tertentu, padahal 
sebenarnya mereka sendirilah yang menjadi mangsa. 

lnilah malam pertama dari rentetan malam hitam yang me
narik ke arah baju batu-batu kasar (orang-orang yang belum di
lantik) dan yang menambah perlunya untuk dibina, sebab se
makin bertambah kilatnya semakin banyak bisa dipergunakan 

( dieksploitir). 
Sekarang saya kemukakan kepada pembaca rahasia

rahasia yang disiapkan oleh "penulis acara pelantikan", sebagai 
berikut: 

Sesudah selesai upacara penobatan, pimpinan pertemuan 
mengajarkan kepada "batu kasar" itu (anggota baru), rahasia 
tingkat pertama ini, atau disuruhnya orang lain mengajarkan, 
yaitu: 

1. Sentuhan, "yaitu dengan menekankan empu jari ke buku 
jari orang bersalaman dengan dia 3 kali. 

2. lsyarat, yaitu menggeserkan tangan kanan "penuntut" 
di batang lehernya, dari kanan ke kiri, seolah-olah dia 
menyembelih diri sendiri. 

3. Kata-kata "Bu' az" yang harus disahuti oleh teman-
temannya denp:.m mengeja. B . . . u .. . 'a .. . z ... . 

4. Usia simbolik tmgkatan ini, 3 tahun *) 
5. Langkah tingkat ini, 3 kali. *) 
6. Ketokan, 3 
Seorang Masonry mengira, bahwa "sentuhan" yang diha

ruskan ketika bersalaman hanya kebetulan saja, tanpa sesuatu 
maksud. Karena itu dia membalas perbuatan "si penyentuh", 
supaya kedua-dua terbukti ke"masonryannya". 

•) Arti " isyarat" ini ialah: "Apabila aku membukakan rahasia ini aku memotong 
leherku sendiri". 

•) Adapun "usia simbolis", berarti apabila seorang Masonry ditanya tingkatnya, 
kalau kebetulan dia masih tingkat pertama maka dia harus menjawab "tiga 
tahun". 
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Kata "Bu 'az" tidak boleh disebut sekaligus, tetapi harus 
dengan mengeja, yang pertama menyebut "B", yang kedua 
"u", yang pertama "a", yang kedua "z", lalu keduanya menye
but dengan serentak. "Bu' az". 

"lsyarat" boleh diberikan oleh seseorang dalam forum, 
atau lainnya. 

"Langkah" dilaksanakan oleh yang masuk ke forum dengan 
mendahulukan kaki kiri, lantas kaki yang kanan dipindahkan ke 
sebelah yang kiri, dengan membuat sudut tegak kemudian 
langkah yang ketiga dilanjutkan dengan cara yang seperti ini, 
sehingga sampai berdiri di antara dua pilar, "dinding batas" di 
depan dan ternan-ternan di sebelah kanan dan kirinya. 

Mula-mula dia harus memberikan penghormatan pada -
" diinding batas" lebih dahulu, dengan mengacungkan tangan 
kanan ke muka, seolah-olah sedang menunjuk "dinding batas" 
tersebut. Kemudian tangan diturunkan. Kemudian diacungkan 
pula ke kanan dan ke kiri, lantas diturunkan sesudah memberi 
isyarat sebagai penghormatan kepada barisan. 

Tidak lupa pula kami ingatkan di sini, bahwa "isyarat" di 
beberapa pertemuan Amerika ialah dengan mengangkat kedua 
tangan, sambil membuat bentuk qubah, yang berarti. "Aku pe
lihara rahasia ini ditempat yang aman. " 

Turunan Campuran dan Turunan Merdeka' 
Pembina-pembina, menurut istilah forum yang tinggi ada

lah orang-orang yang bertekad akan membangun Haikal Su
laiman. Singa-singa berarti penjaganya. Tingkatan-tingkatan, 
ber_arti proses peningkatan pengetahuan yang mengarah kepa
da kesempurnaan buatan, bangunan. 

Dan penjagaan yang ketat, sebagaimana yang dimaksudkan 
oleh kata "Singa-singa" juga menunjukkan, bahwa bangunan 
yang dijaga oleh "Singa-singa" tidak akan dapat dirusak di
makanmasa. 
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Orang-orang Y ahudi menganggap, bahwa merekalah 
bangsa yang terpilih dan bersih, yang dijadikan oleh Tuhan 
Israel dari unsurnya sendiri. Merekalah yang diserahi Tuhan 
untuk menguasai kekayaan bumi dan kemuliaan alam. Manusia 
lain dijadikan Tuhan dari kandang hewan untuk mengabdi ke
pada Y ahudi, bangsa pilihan. Sebab manusia-manusia itu tidak 
sama dengan manusia sebenarnya kecuali bentuk susunan tu
buhnya saja, akan tetapi sebenarnya mereka hanyalah hewan 
belaka. 

Lebih jauh lagi, Talmud tidak hanya mengatakan sekedar 
man usia ban yak ini hew an, sebab hew an juga berperasaan, me
rasa sakit, lapar dan haus, malah dikatakannya bahwa manusia 
banyak ini hanyalah kayu atau batu belaka. Talmud mengkata
gorikan manusia kepada dua macam saja, yaitu orang Y ahudi 
dan keledai. Semua orang yang bukan Y ahudi disebutnya 
"keledai". 

Berdasarkan istilah dan pembagian tersebutlah dijalankan 
forum-forum Free Masonry. Dia menilai manusia yang bukan 
anggota Free Masonry sebagai "Bangsa Campuran", yakni bu
kan Y ahudi. T eta pi apabila orang-orang turunan campuran te
lah menjadi anggota Masonry, mereka menjadi turunan "mer
deka", yakni telah menjadi Y ahudi. Juga dia memandang orang 
Free Masonry sebagai orang luar dan batu kasar. 

Jadi orang-orang turunan campuran, atau orang luar, a tau 
batu kasar datang untuk memohonkan diri masuk (sebagai ang
gota) forum Free Masonry dan sesudah melalui acara yang ber
pura-pura dan berbelit-belit, dia diterima sebagai anggota, lalu 
ditentukan malam pelantikannya seperti yang sudah kita te
rangkan sebelum ini. 

Rahasia Tingkatan-tingkatan Pelantikan 

1, 2, 3, 18, 30, 31, 32 dan 33 
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Tingkat Pertama 
Apa yang dilakukan pada acara pelantikan tingkat 1m, 

telah kita ketahui. 

Tingkat Kedua 
Kenaikan dari suatu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi 

berbeda-beda menurut posisi orangnya, dan kemungkinan
kemungkinan yang dapat dimanfaatkan sesudah kenaikan ting
katnya. Kenaikan seseorang anggota berada sepenuhnya di 
tangan Ketua, karena ketidak menentuan peraturan-peraturan 
organisasi mengenai ini. Mungkin saja seseorang anggota da
pat naik tingkat dalam tempo yang pendek dan dengan izin khu
sus. Seseorang mungkin saja akan naik tingkat sesudah be
berapa minggu, atau beberapa bulan atau setengah abad. Dan 
ada pula yang seumur hidupnya tidak naik-naik tingkat (selalu 
pada tingkat permulaan semenjak dia masuk). 

Calon yang akan dinaikkan tingkatnya, harus datang pada 
waktu yang telah ditentukan. Dia disambut oleh "Pembimbing" 
di luar Haikal, lalu diajarkan kepadanya ucapan untuk minta 
lalu (lewat), dan kode bersentuhan tangan hila bermusafahah 
(bersalaman) yang terpakai pada tingkat kedua. Si Calon ter
sebut dimasukkan ke dalam Haikal dengan cara seperti tingkat 
pertama yang telah diketahuinya dulu. Ketua langsung menyu
ruh murid-murid tingkat pertama meninggalkan tempat. Sete
lah diketahui dengan pasti, bahwa para hadirin telah siap, se
suai dengan tata-cara, dia bicara dengan "Pengawas" tentang 
situasi pojok (balai upacara). Pengawas meminta para hadirin 
membuktikan, bahwa mereka semua siap untuk melakukan tu
gas sebab dikhawatirkan akan masuknya. orang tingkat pertama 
di antara hadirin. 

Kode-kode Tingkat Kedua: 
Sentuhan: 
Dengan menekankan ibu-jari ketika bersalaman, antara ru

as jari telunjuk dan jari tengah kawan tiga kali. 
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Kata-kata: 
Yaitu "Gekyn" diucapkan dengan mengeja seperti kata 
"Bu 'az" (pada tingkat pertama). 
Aturan: 
Meletakkan tangan kanan setentang jantung dengan jari 
terbuka, miring seperti bentuk qubah,sambilmengangkat 
tangan kiri dengan telapak tangan terbuka. Gerakan-gerak
an ini berarti. "Saya tidak akan membukakan rahasia, wa
laupun orang merenggut jantungku. " 
Kata-kata Lalu: 
"Tangkai padi" atau "Syebolet" ( ). 
Langkah. 
Lima (5) kali. 
Usia. 
Lima (5) tahun. 

Tingkat Ketiga 
Sang murid (penuntut) berdiri di antara dua tiang dengan 

keadaan terkulai ke kiri sambil berusaha menahan tubuhnya 
dengan yang kanan. Dia dikelilingi oleh Ketua dan dua orang 
"Pengawas" yang membawa martil - seolah-olah sedang me
mainkan peranan pembunuhan "Hairam". Sesudah gerakan
gerakan kekanak-kanakan tersebut, sang penuntut merasakan 
pahit-getirnya dikuburkan. Dia bangkit dari kubur, dan rahasia
rahasianya terbuka. 

Mereka mendakwakan telah menemukan tubuh "hairam" 
yang telah sobek-sobek. Merekapun menutup muka dengan ke
dua tangan mereka (ini menunjukkan ketakutan). 

Mereka mendakwakan telah mendapati tengkorak dalam 
keadaan hancur. Merekapun menampar-nampar kening 
(ini menunjukkan kemarahan). Mereka mendakwakan telah 
berusaha memegang tengkorak itu dengan pegangan yang kuat 
seperti singa. Lahtas mereka menyerukan kata-kata "Mak 
Benak". (lni adalah rahasia tingkat ini). 
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"Kata-kata Lalu" adalah "Tubalkian". Perlu pula ada ham
paran antik dihamparkan di lantai dan berlukiskan Haikal yang 
sedang rusak untuk mengingatkan dan membangkitkan him
mah hadirin untuk menyelamatkan Haikal dengan meruntuhkan 
"Al Aqsha", batu dan kiamat, lantas Hail:lll han~un kembali. 

Tingkat kedelapan belas 
Sentuhan, adalah dengan mengulurkan tangan ,dengan 

tangan, seperti pegangan singa, sambil digerak-gerakkan. 
Kata-kata Rahasia adalah An Ri. 
Pada tingkat ini lnjil dan Qur' an dilenyapkan. Kata-kata 

"NAQAM-NAQAM" dibaca berulangkali, {artinya ba,_askan 
dendam! balaskan dendam! Pusat perhatian ditumpahkan pada 
kalimat~ "Seorang Masonry tidak boleh membunuh anggota 
Masonry yang lain."· 

Tingkat ketiga puluh 
1. Kata-kata lalu~ "Firasy Kul" danjawabnya "Kul Firasy" 
2. Kata-kata rahasia: "Adoney". 
3. Kata-kata perkenalan, "Saya menyembunyikan yang per

lama. "Jawabnya, "Saya memelihara yang kedua. " 
4. Perkenalan di luar: Salah seorang memajukan kaki kanannya 

dan tangan kanannya dengan telapak tangan dikepalkan, 
dan dijawab oleh temannya dengan gerakan yang sama. 
Kemudian keduanya mundur selangkah. Kadang-kadang 

ikut pula diucapkan kata-kata perkenalan "Fikoret" dan ja
wabnya, "Bafsyaba ". 

5. Kata-kata suci: "Nokha Belem Adoney". 
6. Tepuk tangan di Haikal, empat kali. 

Yang pertama berarti damai terus menerus, yaitu sesudah 
Y ahudi dapat menguasai dunia. 

7. Tepuk tangan penghormatan, lima kali .. 
8. Kata-kata minta tolong~ "Adoney Naqam Naqam ". 
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9. lsyarat: meletakkan tangan kanan setentang jantung 
de~an jari di jarangkan. 

10. Usia simbolik: seratus tahun ke atas. 

Tingkat ketiga puluh satu 

l. Kata suci: "Jos Kiyal", danjawabnya "Kidal". 
2. Perkenalan: Seseorang liJPletakkan tangannya di atas 

perutnya, lalu diangkat ke kepala, di atas dahi dan dua te
lapak tangan terbuka. 

3. Perkenalan di luar: Dua saudara berpelukan, masing
masing merapatkan lututnya kepada lutut yang lain, sambil 
mengacungkan tangan yang kiri, sambil menepuk pundak 
yang lain. 

4. lsyarat: Kedua-duanya sama-sama mengucapkan "Sayya". 
5. Kata-kata rahasia: "Fredrik". 

Tingkat ketiga puluh dua: 

l. lsyarat: Dengan meletakkan tangan kanan setentang jan
tung dalam keadaan terbuka, kemudian diangkat ke pun
dak kiri, -iantas dipindahkan ke pundak kanan, dav kemu
dian diturunkan ke lutut, sambil mengepalkan tangan. 

2. Kata perkenalan: "Niqoham", jawabnya: "Niqoha". Sesu
dah itu sama-sama mengucapkan "Syaday". 

3. Kata-kata suci: "Salekus", jawabnya "Tony". 
4. Jalan (langkah): Lima belas. 

Tingkat ketiga puluh tiga: 

l. lsyarat: "Helasi". 
2. Kata rahasia: "Ehif''. 
3. Kata perkenalan: "Demoi" ("Damawi"). 
4. Kata lalu: "Adonai Nikam". 
5. Kata suci: "Bika Bika Belem Adonai". 

66 



6. Perkenalan di luar forum: "Ezroes" jawabnya "solo" 
(Sulu). 
Ketokan: Sebelas kali. 

Konsentrasi sesudah pelantikan ke tigap;.;.!L;hti;;'l: 

Tanya: Dengan apa saudara bersumpah? 
Jawab: Dengan Taurat! 
Tanya: Apakah saudara masih mengamalkan Kitab Suci 

yang lain? 
Jawab: Y a. Di sana ada lagi lnjil dan Qur' an. T.etapi ke

duanya ini bagi segelintir manusia yang keluar dari iman dan 
kemanusiaan. Yang beriman kepada Muhammad dan Al Masih 
sebagai- musuh utama aqidah kita. 

Tanya: Apakah saudara mempercayai keduanya? 
Jawab: Tidak! Saya percaya kepada Taurat saja. Kitab 

yang sah, yang diturunkan kepada Musa. 
Tanya: Bagaimana pendapat saudara tentang agama 

Kristen dan Islam? 
Jawab: Agama Kristen mengutip ajaran dari Taurat, se

dangkan agama Islam mengutip ajarannya dari Taurat dan Injil. 
Tanya: Apakah yang asli lebih utama atau yang kutipan? 
Jawab: Tentu saja yang asli yang lebih utama. 

Pojok Musa dan Harun. 

Dalam Haikal ada patung untuk degree ke tigapuluhtiga 
ini, ada dua. 

Patung yang ditanyakan kepada Penuntut: 
Tanya: Siapa ini? 
Jawab: lni Musa. 
Tanya: Siapa ini? 
Jawab: lni Harun. 
Tanya: Apakah saudara mempercayaijuga yang lain? 
Jawab: Tidak. 
Tanya: Jadi saudara harus melakukan yang lain- yaitu dua 
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orang yang datang sesudah Musa (maksudnya Muhammad dan 
Isa). 

Jawab: Memang! Saya telah melaknati/memakinya. Saya 
mengulang-ulang pengutukan itu dan saya mencium kedua te
lapak kaki Musa dan Harun. 

Tanya: Siapa Tuhan saudara? 
Jawab: Tuhan Israel dan para penyokong Israel. 

Komentar penting 

Apabila seseorang anggota Masonry telah melewati 
degree-degree di atas, tidak guna lagi kita mengulang-ulang 
apa yang telah diketahuinya di depannya sendiri. Apabila dia 
bukan anggota Masonry - kalau hendak menyalinkan segala
galanya itu secara leterlyk tidaklah bisa meniru atau menyalin
nya, karena hal ini memerlukan latihan praktek. 

Sesudah Ini Tidak Ada Rahasia dan Tipuan Lagi 

Kami maksud dengan mengemukakan ringkasan di atas, 
supaya orang-orang yang masih meny~mbunyikan rahasia itu 
dapat mengetahui bahwa sesudah hari ini tidak ada apa yang di
namakan rahasia dan tipuan. 

Apabila semua yang terjadi di dalam Forum akan dapat di
lihat oleh pembaca sebagai yang terdapat dalam berbagai urai
an fasal demi fasal, maka mereka (pembaca) akan merasa 
syahdu dan merasa aneh. 

Saya merasa puas, kalau para pembaca - terutama yang 
bersih dari Free Masonry ini - akan mengetahui bahwa Masonry 
itu hanyalah media exploitasi Yahudi yang dapat melanggar se
gala agama-agama bangsa, kekayaan dan akhlaknya selama 
20abad. 

Demikianlah, saya telah mengetahui apa-apa yang diketa
hui oleh orang lain.Sehingga Gendekiawan sebelumku, seperti 
Rasyid Ridha, pendeta Louis Sheikhu, Yusuf al Haj dan Jen-
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deral Muhammad Jawad Althalkhan, yang telah meretas jalan 
untuk ini. 

Sebagaimana halnya sarjana-sarjana zaman kini seperti 
Doktor Muhammad Husein dan Doktor Syaifuddin al Bustany 
yang sudah berhasil memperdekat masa tuanya Free Masonry. 

Sekarang datanglah untaian karangan ini yang menyem
purnakan penguburan Free Masonry itu demi untuk menyan
tuni kemanusiaan. 
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VI. b. 

CRAVE ROYAL DEGREE 

(Perjanjian Tingkat Yang Mulia Agung dan Ahli). 

Crave Royal Degree (Perjanjian Tingkat Yang Agung dan 
Ahli), dinamakan juga "Upacara Ibadah Agung", tingkatan ini 
satu tingkat di atas degree 33, diberikan oleh 3 orang kepada 
yang diberi tanda (z, y, h)- (Zara Babil, Yasyu, dan Hajjiyun). 
Kepala yangpertama digelari "Alim Besar". 

Cara Upacara: 

I. Susunan kalimat pembukaan sidang, jalan upacara dan 
pembukaan sidang upacara ini, hampir sama dengan 
yang terjadi pada upacara permulaan. Mula-mula masuk 
ke dalam Haikal 12 orang Pemuka turunan. (Kepala
kepala suku Bani lsrail). 

2. Sesudah itu masuk Thalib (kandidat yang dinobatkan), 
dengan mata tertutup, kaki telanjang, lengan dan lutut 
terbuka, dan diikat dengan tali. Lalu dia disuruh berjalan 
keliling di tempat yang tertentu, menyapu kepala de
ngan minyak, duduk berlutut (seperti yang dilakukan pa · 
da tingkat permulaan), di hadapan dua tiang keramat, 
mengucapkan sumpah, mengulangi kalimat-kalimat ter
tentu (yang membenarkan persaudaraan Masonry mer
deka), mendengarkan wasiat yang disertai dengan 
ancaman, dan ditekankan pada hukuman mati kalau me
langgar sumpah atau melengahkan instruksi-instruksi 
Pimpinan yang tersembunyi, dan mencium Kitab Per
janjian Lama 4 kali. 

3. Kemudian tutup matanya dibuka, sambil membacakan 
permulaan "kitab ulangan" (sebahagian dari Kitab Per
janjian Lama). Lantas sebuah qubah gelap, diturunkan 
ke hadapan dua lutut si Thalib (Kandidat), sampai bisa 
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dia ke luar dari situ sambil membaca Kitab Perjanjian 
Lama, lalu membaca rangkuman-rangkuman kalimat ter
tentu dari fasal-fasal Percontohan, bilangan, Zakaria. 
(Perjanjian Lama). 

4. Lalu kepala yang bertanda "Z" (Zara Babil), memberkati 
Haikal dengan gandum, minyak, khamar dan garam. 
Dan ketiga orang Kepala-kepala, bersama Pembantu
pembantu yang sudah mempunyai Nur (dikilatkan) me
lalui penobatan "Z", sama berdiri mengelilingi (menge
pung) si Thalib (Kandidat). 

5. Selanjutnya si Thalib (Kandidat)dapat melepaskan diri
nya dengan dengan menggunakan kode (isyarat). 

a. Meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di atas dahi 
melalui dada, sambil mengucapkan kalimat izin lalu, 
yaitu: ''Nale Syakiya Arrahmah 11 (Sebahagian dari kata
kata yang termaktub dalam Kitab Perjanjian Lama, 
fasal Yasyu '). 

b. Lima isyarat, yaitu: Qishash, Salam, Ancaman, /man 
dan Harapan. 

Golongan yang sudah mencapai Crave Royal Degree ini ti
dak menerima selain dari 11kebangkitan Haikal ke dalam kenya
taan 11

• Mereka memupuk cita-cita itu tempo -tempo dengan 
membaca sajak-sajak atau puisi-puisi yang menggambarkan 
kejayaan Haikal itu, kadang-kadang dengan mengadakan 
tanya-jawab berhadiah. Bagi siapa yang terbaik jawabannya 
atau karangannya, diberi bintang j'lsa yang berlambangkan 
cincin Sulaiman. 

Yang paling terpuji dari karangan-karangan itu ialah ka
rangan yang mengartikan ayat-ayat AI Qur' an: 11Afain ka na 
Mayyitan Fa Ahyaynahu (Adakah orang yang sudah mati, lan
tas kami hidupkan). Dengan penafsiran 11Mengeluarkan Haikal 
itu dari tidak ke pada ada 11! 

Kepala-kepala upacara, seringkali mengakhiri pembicara
annya di sekitar Haikal dengan kalimat: 
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"Y a Tuhan kami, dan Tuhan Bani Israel! Perhatikanlah de
ngan inayahMu akan bait ini untuk orang yang dikhususkan 
menyembahMu". 

Dia menganggap, ibadah semacam ini adalah keberkatan, 
dan hidup selama-lamanya. 

Memperdalam Sistem Penyesatan 
Crave Royal Degree adalah tingkatan kesayangan jantung 

hati dan puncak dari Free ,Masonry. Tetapi pemimpin-pemim
pinnya tidak segan-segan menamakan tingkatan ini dengan 
Tangga untuk rahasia-rahasia tersembunyi", demi untuk mem
perdalam sistem penyesatan dan meneruskan sistemmempera
lat-anggota-anggotanya. Di antara penyesatannya itu: 
1. Mereka mengatakan, bahwa rahasia-rahasia tingkatan 

ini datang dari Tuhan lsrail melalui Wahyu. 
2. Menggunakan isyarat (tanda) yang diambilkan dari fasal 

"Hazqial" dalam Kitab Perjanjian Lama, sekitar huruf T, 
tetapi dikemukakan dengan berselubungkan nama T 
ilmu perbintangan, yang diajarkan di duapuluh topik, 
dengan berbagai susunan. 

3. Pada permulaan pembinaan dikemukakan semboyan se
perti "Tembilang" dan "Sodok" sebagai permulaan dari 
pembinaan Haikal, tetapi mereka bersembunyi dalam 
perkataan, ini mengingatkan kita kepada maut dan 
hari pembalasan (kiamat). 
Dalam hal ini harus disadari, bahwa hari pembalasan 
menurut Y ahudi tidak lain dari Haikal, dan itulah symbol 
dari berdirinya kerajaan mereka, dan dengan itu pula 
akan mengadakan perhitungan (perhisaban) kejam ter
hadap manusia-manusia yang tidak sefaham dengan 
Yahudi. 

4. Degree pertama sesudah degree ke 33 ini adalah yang 
mula-mula memakai istilah "Alam semesta", padahal 
organisator-organisator degree ini orang Y ahudi, yaitu 
yang mereka jelas berpendirian, bahwa "seluruh pen-
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duduk alam, selain dari Y ahudi adalah Bewan a tau 
kanak-kanak yang berjenggot belaka." 

Inilah sebabnya pelantikan Crave Royal Degree (Maha 
Agung dan Ahli), tetap bersifat lelucon yang mengecewakan, 
yang juga dilakukan oleh kandidat (Thalib) pada tingkatan res
mi permulaan, seperti dongeng phitogorees, kepalsuan-kepal
suan tentang empat unsur, lima macam isyarat: /man, harapan, 
qisash, salam, ancaman. lsyarat-isyarat ini mengandung 
tujuan-tujuan tersembunyi yaitu: 

lman berarti: Berhubungan percaya kepada pimpinan. 
Harapan berarti: Meyakini akan datang kekuasaan Baikal 
Sulaiman (New World). 
Qishash: Bertujuan membalas dendam kepada /sa dan 
yang meramalkan Baikal Sulaiman bakal rubuh. 
Salam: Bertujuan perdamaian sesama kawan persaudara
an mz. 
Ancaman: Bahaya maut bagi yang membuka rahasia atau 
yang mengabaikan instruksi. 
Sedikit catatan, sekitar kontradiksi (pertentangan) yang 

terdapat dalam buku "Tingkatan Pelantikan yang Maha Agung 
dan Ahli" (al aqdul muluky). Di kaca 203 termaktub seruan un
tuk saling membantu (Cooperation) dan ketaatan yang diiringi 
dengan kalimat: "ltu adalah amaran-amaran yang menyebab
kan kekal dan kuatnya organisasi "Pembina pembina Merdeka" 
dan yang menjadikannya bisa menjatuhkan kerajaan-kerajaan 
kuat. 

Di kaca 203 termaktub: "Kita menghormati segala pe
merintahan yang berdasarkan Qanun (perundang-undangan}, 
dan mematuhinya dengan segala senang hati, tidak peduli 
apakah ia Masonry atau kerajaan materialis. 

Kedua-dua teks dari buku tersebut mengantarkan kepada 
nizam-nizam Free Masonry, yang bertujuan untuk mem
bangun, bukan untuk menghancurkan. Dan kedua-duanya me
nyebabkan Pemimpin besar pelantikan bisa berada dan ber
kumpul di sekeliling kandidat yang bukan Y ahudi yang sudah 
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sampai ke tingkatan ini, bahkan juga di hadapan batu-batu buta 
yang besar. 

Pemutar-balikan fakta ini, sedikit sekali ditemui di dalam 
buku Crave Royal Degree, tetapi banyak sekali ditemukan pada 
buku-buku Masonry yang tidak sama nilainya dengan buku ini. 

Sebab, mustahil akan kita dapatkan nizam Masonry yang 
tercetak, yang tidak mewajibkan menghormati Pemerintah se
tempat, di tempat-tempat Forum Masonry itu didirikan, bahkan 
ditambah dengan kalimat berterima kasih kepada Kepala
kepala Pemerintahan yang sudah memberikan kesempatan atas 
berdirinya Masonry di bawah naungannya. 

Forum Nasional Syria yang Terbesar 
Forum Libanon menerangkan tujuan yang sebenarnya tan

pa disadari. Semenjak aku mengumpulkan butiran-butiran ka
limat yang terlontar dari mulut para Masonry (anggota-anggo
tanya), aku mendengarkan kalimat: "Masonry tidak ikut cam
pur tangan di dalam urusan Keagamaan dan Politik". Tetapi di 
tangan saya ada buku "Forum Nasional Syria - Libanon yang 
terbesar", yang di"~-+~1pun dan dikarang oleh dua orang Guru 
Besar Husein Al Laz dan Ahmad Mukhtar Naja dalam cetakan 
tahun 194 

Free Masonry mempengaruhi orang pilihan dan ber
pengaruh di dunia, lantas diangkuhkan, disokong dengan ins
truksi wajib patuh. Selanjutnya orang-orang itu melalui per
cobaan-percobaan, latihan yang diberi degree. Sesudah pem
berian degree itu, mereka yang menerimanya dijadikan "batu 
buta yang terhormat" artinya: Mereka yang diasah dan dikilat
kan, sehingga hanya mengikuti instruksi saja. 

Di kaca 2 dari buku itu diterangkan: "Masonry (Maso
niyah), tidak campur-campur di dalam soal keagamaan dan 
politik, tetapi dialah yang membalikkan dunia dalam Revolusi . 
Perancis, Revolusi Am erika dan Revolusi Rusia. 
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Begitulah Masonry dalam bidang politik. Adapun dalam hi
dang keagamaan, baru saja saya mendapatkan sebuah dari an· 
tara Anggaran Dasar Masonry, bersama berbagai macam cara 
pelantikan syarq (pemberian Nur) dan Forum-forum pertemu
an, tempat dan bahasanya maka kedua mataku terpaku melihat 
kepada teks kalimat: 

"lkutilah kaidah-kaidah agamamu dan hormati agama 
orang lain!". (hal 16). 

Teks kalimat ini diketemukan berulangkali, tetapi tujuan 
nya berubah-ubah dan samar-samar. 

Bahkan sebagian dad materi konstitusinya diatur dengan 
lebih berhati-hati. Sebab kita melihat dalam Anggaran Dasar 
Masonry dan Anggaran Rumah Tangganya yang dicetak di 
Damaskus tahun 1957, halaman 69, sebagai kalimat berikut: 

"Aku wasiatkan kepadamu, supaya menghormati syari 'at 
mu, mensucikan Kitabmu, dan menganggapnya sebagai 
Anggaran Dasarmu." • 

ltulah yang kita ketemukan di dalam Anggaran Dasarnya. 
Tetapi baru saja si Thalib (kandidat) melampaui tingkatan ke 
tiga, mau naik ke tingkat yang lebih tinggi , tahu-tahu d1a me
lihat serangan terhad~p Paus, dan memahami, bahwa salah sa
tu tengkorak yang ditegakkan di atas meja Ketua yang dinamai 
Dinding Sulaiman (tiada lain dari pendahuluan melihat teng
korak, yang ditancapkan di atas meja Ketua di waktu pelantikan 
degree 30). Sebagai tanda (lambang) pembalasan di=mdam ter
hadap agama dan pengetahuan. 

Tengkorak itu merupakan bentuk 3 orang penting di dalam 
sejarah,yaitu dari kiri ke kanan: Raja Philip dari Prancis, Paus 
Alimenuse kelima dan Wilheim Van Noughary Penasi hat 
Agung Kerajaan Prancis, yang terkenal. 

Ketiga orang inilah yang bertanggung jawab terhadap se
rangan agama Haikal,menghancurkannya pada tahun 1 7 03, 
dan membunuh Guru-guru besarnya. 

Dalam upacara pelantikan dan kenaikan tingkat 30 Mason-
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ry, layar yang menutupi ketiga tengkorak itu dibukakan, semua 
hadirin berada di balai Ceremony, semuanya kaum Masonry 
degree 30, dan seorang di antaranya saudara barn yang sedang 
dilantik. Masing-masing membawa pedang yang diberi cat me
rah terikat di pinggang. 

Ketika menampak ketiga tengkorak itu, semuanya men
cahut pedang, lantas mengangkatnya tinggi sambil menyebut: 
"Naqam! Naqam!, artinya balaskan dendam! Balaskan den
dam! 

Sandiwara yang dilakukan, ketika menutup Ceremony pe
lantikan ini, bertujuan "menentang 3 kekuasaan" (kerajaan, ge
reja dan ahli pengetahuan). Nah, siapa yang membaca dengan 
teliti dan tekun pepatah yang berbunyi: 
# "Kalau seorang Y ahudi terbakar oleh api, maka ketahuilah, 
bahwa dia sendiri yang menyalakan." 

Akan mengerti, bahwa para Paus, dan Ahli Pengetahuan 
yang mereka buatkan gambar tengkoraknya itu tadinya, sangat 
marah, iantaran serangan Talmud terhadap AI Masih dan ibu
nya, sehingga ajaran Talmud itu mereka berantas, dan mereka 
juga marah melihat Y ahudi yang hid up dari darah dan harta 
manusta . 
.. ; .. dan akan mengerti apa penyesatan yang tersembunyi di 
balik Masonry ketika mengemukakan dirinya sebagai pendu
kung ilmu pengetahuan tetapi juga memandang dirinya penge
tahuan Ta' akkulan (mempertuhankan akal dan perkembangan
nya dan tidak lagi menghormati perintah dan norma larangan). 

lnilah bentuknya kontradiksi yang sudah terbuka rahasia
nya, sehingga kita ketawa melihat batu-batu buta (orang-orang 
yang sudah dikuasai jalan otaknya oleh Free Masonr;, yarig me
ngira bahwa Masonry itu melarang dari mencampuri politik dan 
agama). 
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Shining Ceremony dan Forum-forum (Upacara pe 
lantikan pemberian nur dan sekolah tanpa belajar) 

Tokoh-tokoh politik yang telah keluar dari Shining Cere
mony (tempat pemberian Nur di dalam Haikal Free Masonry) 
sekalipun berbeda-beda pandangannya namun mereka sama
sama bertitik tolak dari titik pengkhidmatan kepada Free Ma
sonry. Dari sinilah Free Masonry menggiring kandidat-kandidat 
dan calon-calon tokohnya tunduk dan setia berada di bawah pe
ngaruhnya untuk dijuruskan pada titik sasaran yang sama itu. 
Kandidat-kandidat itu mereka namai "Orang Luar Biasa dan 
penuntut; sekolah Ta' akkulan (yang menuhankan akal)" 

Mereka menamatkan sekolahnya dalam Forum-forum 
(tempat pertemuan) Free Masonry, dan kemudian turun ke 
lapangan kehidupan (kedalam masyarakat) menjadi calon pe
mimpin bangsanya tetapi sudah kehilangan kepercayaan ter
hadap tata budaya bangsanya, aqidahnya dan akhlak bangsa
nya sendiri. Di dada orang-orang seperti ini dipasangkan bin
tang-bintang luar biasa, bintang ahli, bintang ilmiyawan dan 
lain-lain. 

Sebab itu daya kemauan mereka ini untuk meneliti dan 
mencari ajaran dan petunjuk lain dari Free Masonry jadi lemah, 
bahkan, mereka sudah mengikut saja dan hanyut dilanda oleh 
tujuan tersembunyi, sampah kemajuan Barat, lebur dalam pe
ngaruh kekuasaan pahlawan Free Masonry ini sudah menjadi 
kebanggaannya, menundukkan kepala di hadapan Tokoh Free 
Masonry dianggap hal yang wajar, dan dapat berteman dengan 
tokoh-tokoh itu, walaupun hanya di atas jembatan Free Mason
ry yang didirikan di atas puing-puing dan perpecahan bangsa
nya sendiri masih dianggapsebagai suatu "kebijaksanaan". 

Mereka ini ibarat orang-orang yang sudah naik takhta ke
besaran di hadapan anak-anak, lantas berlakon sebagai juru pe
rubahan di abad moderen ini, sedangkan anak-anak yang ba
nyak itu terus memuja dan menyanjungnya. 
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Orang-orang ini menghafal pelajaran-pelajaran yang di
dapat di Forum Free Masonry antara lain: Seorang anggota 
Free Masonry tidak boleh melawan kawan Masonry. 

Dalam hal ini mereka sudah melupakan ajar an Al Qur' an, 
yang berbunyi "Mani 'tada alaikum fa 'taduu 'alaihi. "(Siapa 
yang menyerang kamu hendaklah kamu perangi!) . Mereka juga 
melupakan Injil.Perkataan Al Masih ketika berjalan menuju 
Palestina: "Katakanlah kepada serigala itu! Saya berada di sini." 

Manusia-manusia luar biasa dan keluaran sekolah Ta 'ak
kul (bertuhan kepada akal) ini menjadi barisan yang berada di 
sekeliling kita, bukan untuk menangkis serangan musuh kita, 
akan tetapi mematahkan daya juang dan semangat pertahanan 
dan bela diri kita. 

Di antara orang-orang tersebut, adalah pengarang-penga
rang (penulis-penulis) yang tersembunyi di balik tirai Agama, 
Nasional, Seni Budaya, Sastra dan Pembelaan Palestina. Lan
tas melontarkan kepada kita apa yang bisa menghancurkan jiwa 
perjuangan yang nyata (menghalangi kita hidup sebagai bangsa 
terhormat dan kuat). 

Di antara orang-orang itu ada yang menjadi terompet, juru 
bicara dan pena yang menghilangkan nilai-nilai utama yang ada 
pada kita, dan menarik leher kita ke tiang gantungan tuduhan
tuduhan dan celaan. Sesudah itu mereka gunakan kata-kata dari 
tokoh Free Masonry seperti George Zaidan, Neitcher, Fruid, 
Sartre, Marjayus menjadi alasan penguat dan pegangan. 

Murid (keluaran) Sekolah Ta' akkulan ialah mereka yang 
menerima wahyu dan Forum lnternasional melalui Syarq (tern
pat penobatan/pelantikan dan upacara di Forum-forum Free 
Masonry). -Mereka itulah yang membawa Opsir (Komandan
komandan), Politisi, Diplomat dan pemimpin-pemimpin kita ke 
lembah kehancuran. 

Benar! Kolonialisme sudah angkat kaki dan meninggalkan 
kita pergi membawa pasukan-pasukannya, akan tetapi murid
murid dan kader-kadernya yang sudah mereka bina tetap ting-
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gal bersama kita untuk menjalankan usaha-usaha guna men
capai tujuan Free Masonry. 
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VII 
FREE MASONRY 

PELOPOR UNTUK MEMBENTUK NEGARA YAHUDI 

Menggunakan Segala Pemerintahan yang Saling Membantu 
Satu Sarna Lain 

Forum-forum dan Shining Ceremony sekalipun tempatnya 
berjauhan dan berbeda bahasa yang dipakainya namun sifatnya 
tetap menjadi Sekolah-sekolah ( tempat pembina) yang mem
punyai perencanaan yang matang dan diatur oleh Forum Aung 
In ternasional. 

Forum Shining Ceremony ini diberi tugas untuk mengasah 
(menggodok) batu-batu dasar (calon-calon pemimpin) yang di
persiapkan untuk mengadakan revolusi dan mendirikan pe
merintahan dan untuk membina oknum-oknum yang akan men
jalankan program yang sudah diatur dan disiapkan oleh Free 
Masonry (kekuatan yang tersembunyi). 

Sebenarnya tempat-tempat pembinaan (Shining Cere
mony) ini sudah berdiri sebelum muncul nama Free Masonry. 

Baru saja tugas-tugas Free Masonry di negeri Islam Timur 
berakhir dengan kehancuran negeri-negeri Islam, kekacauan
kekacauan dalam negeri, dan berkembangnya gerakan-gerakan 
rahasia, serta pergolakan-pergolakan yang melumpuhkan, de
ngan menggunakan keserakal)an penjajah-penjajah Barat dan 
Timur ...... maka Free Masonry mulai masuk ke berbagai ne-
gara, dan yang mula sekali mereka masuki ialah negeri lnggris. 

1. DI INGGRIS 
Free Masonry yang sejak tahun 1717 mulai digerakkan 

oleh para pendirinya akhirnya terwujud menjadi kenyataan de
ngan berdirinya Free Masonry di lnggris. Penggarisan usaha
nya tidak keluar dari program berikut: 
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1. Melindungi Y ahudi. 
2. Memerangi Agama-agama. 
3. Menebarkan faham Atheis. 

Ketika Free Masonry bekerja melindungi Raja lnggris 
seorang Y ahudi Jerman yang bernaung di balik Protestan, dia
lah yang mati-matian melaksanakan rencana Free Masonry ter
sebut. 

Lebih kurang selama 44 tahun, Y ahudi Disisraily mengua
sai Kongres Britania, berusaha menanamkan bibit (kader) Y a
hudi yang akan dikirim ke Palestina, yang membeli saham~ 
saham Terusan Suez sebagai langkah untuk menduduki Mesir, 
dan sebagai pelopor peng-Y ahudian Pales tina. 

Tidaklah aneh apaJ:>ila kita menyaksikan hasil didikan Free 
Masonry pada Syarq (Shining Ceremony ) di lnggris, seperti 
tampilnya Churchil, Eden, Bolvourse, Elizabeth, dan lain-lain 
anggotanya yang setia. 

lnggris sebagai pembawa bendera free masonry pertama 
Baru saja tentara-tentara lnggris sampai di Kairo pada ta

hun 1882, mereka langsung mendirikan "Forum Suci Yohana". 
Lord Kromer - Wakil golongan Samiyah-lsrael - adalah orang 
yang pertama mentanfizkan program Free Masonry dengan me
ram pas Gurun Sinai untuk diserahkan kepada Y ahudi dengan 
imbalan setumpukan emas. 

2. DI PRANCIS 
Shining Ceremony Free Masonry di lnggris menjalar ke 

Prancis dan masuk di sana tahun 1773, dengan berdirinya 
"Grand Lodge Prancis" (Syarq Prancis Raya), dan akhirnya 
"Grand Lodge" ini berhasil mengeluarkan tokoh-tokoh dan poli
tikus Prancis, seperti Napoleon I dan kawan-kawannya, yang te
lah berhasil menghancurkan Raja-raja Prancis dan agamanya 
dan menggiring Prancis ke tempat pengorbanan Free Ma
sonry, dengan memakai semboyan "Kemerdekaan, Keadilan 
dan Persamaan". 
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Dari Prancis Free Masonry menjalar menuju Mesir, 
dan bekerjasama dengan Y ahudi yang menyokong dengan uang 
dan tenaga mata-mata. Di Mesir Free Masonry ini mendirikan 
Forum Eizes. Kemudian bergerak melampaui Sinai dalam rang
ka usaha mendirikan Palestina, sebagai realisasi dari tuntutan 
Forum Free Masonry Prancis. *) 

Waktu merebut Palestina, mereka menggunakan "sembo
yan"- Ely!- Ely!, wahai Yahurli Internasional! Bergeraklah 
agar kamu masuk ke Y erussalem. 

Ely!- Eli! Wahai pewaris Palestina yang sah. 
Dalam pelaksanaan tugasnya Napoleon didukung oleh ke

luarga Rothshild yang mati-matian membantu Napoleon III 
menguasai Prancis, dengan bantuan pasukan beruniform 
y•mg berasal dari didikan Forum dan Shining Ceremony , di 
antaranya Dalatire dan Schuman yang menyerukan supaya 
ummat Islam dan bangsa Arab dibikin selalu dalam keadaan 
melarat, bodoh, pecah belah, serta bersikap masa bodoh. Se
mua ini adalah langkah permulaan dari berdirinya negara Ya
hudi. 

Yang faham terhadap hakekat janji-janji dan rencana serta 
tujuan jauh dari semua kegiatan Napoleon dan lain-lain itu ha
nyalah Ketua (pimpinan Forum Syarq Damaskus, yang di 
antara tokoh-tokohnya orang Prancis Grand Lodge. Prancislah 
yang mengutus Napoleon untuk memerangi Mesir, diiringi 
dengan amanat mengendalikan orang-orang Islam dengan me
masukkan ajaran Perjanjian Lama). 

Inggris tidak mampu merubah kedengkian dan kebencian 
Napoleon ini, sebab Napoleon tahu benar hakekat rencana yang 

*) "AI 'aaru aJ shuhuyuniyah (belang zionisrne), hal. 50 rnenerangkan, "Napoleon 
ber'azarn p1enyerbu Mesir karena alasan yang selalu dirahasiakan oleh Free 
Masonry. 
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tersembunyi dalam kata-kata "Dunia harus tunduk di bawah 
tangan organisasi-organisasi rahasia, tidak boleh mendiamkan 
rahasia tersebut, sebab itu berarti menipu diri sendiri" (harus 
dilaksanaikan). 

3. DI AMERIKA 
Free Masonry dapat" melakukan peranan mata-matanya 

dan menyelusup di tengah-tengah rakyat Amerika dengan per
lindungan dan· kesayangan penguasa Amerika, bahkan organi
sasi ini mendapat sokongan aktif dan bekerjasama dengan 
orang-orang Amerika. 

Seorang calon Presiden Amerika Serikat tidak akan sukses 
dalam pemilihannya apabila belum lulus pada degree tertinggi 
dalam Free Masonry. 

Apakah anda akan tercengang seandainya anda melihat 
orang seperti Wilson yang telah menjerumuskan Amerika Se
rikat ke dalam kancah Perang Dunia I, hanya karena memper
kuat kedudukan lnggris Pembangun Y ahudi? 

Wilson mengeluarkan instruksi-instruksi untuk mewujud
kan cita-citanya, yang dikenal dengan "Tractaat 14", yang 
sudah memenuhi halaman-halaman buku dan sejarah. Dalam 
menjalankan missinya seterusnya Wilson dibantu oleh Tokoh 
keluaran Forum Free Masonry yang lain seperti Rosevelt, 
Johnson, Nixon, dan lain-lain, semuanya adalah pelanjut dan 
pembawa "bendera pesan" yang diucapkan oleh Truman dalam 
Forum Free Masonry, yang bunyinya sebagai berikut: 

"Kita harus melaksanakan tugas membantu Negara Israel 
yang besar, berdaulat, kuat dan merdeka dengan segala ke
mampuan yang ada, guna menjamin keamanan dan keke
kalannya" *) 

•) Dikutip dari buku AI 'aaru al shubuyuniyah (belang zionisme), hal. SO. 
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Begitulah bantuan demi bantuan terns menerus diberikan 
untuk kepentingan Y ahudi, bahkan sampai-sampai Huruf per
tama dari Shionist (Zionisme) ditulis dan dijadikan hiasan da
lam mata uang Dollar ($) yang di tengah S itu dicantumkan dua 
pilar keramat "Bu 'az dar{ Gekyn" *) 

4. DIRUSIA 
Pada masa dinasti Kaisar-kaisar di Rusia, kegiatan Free 

Masonry sang at terbatas. Akhirnya dia bisa juga meningkat dan 
berkembang luas dan sampai pada puncaknya pada bulan Ma
ret 1917, dengan didirikannya Negara USSR sesuai dengan tu
juan Y ahudi yang isinya secara umum sejalan dengan ajaran 
Free Masonry yang memang diambilnya dari Perjanjian Lama. 

Andaikata Pembaca meneliti dengan sungguh-sungguh 
tentang Perjanjian lama, tentu akan menyadari bahwa ilmu dan 
Konstitusi resmi dari Negara Sovyet pasti bersumber dari Per
janjian Lama. 

FREE MASONRY DI TURKI 

Free Masonry mulai dibawa ke Turki sejak masa Pemerin
tahan Sulaiman al Qanuny (1520-1564). Setelah ditinjau lebih 
mendalam ternyata bahwa di dalam istana Sultan ada seorang 
Y ahudi yang bernama Musa Hamoun dan seorang wan ita Y a
hudi bernama Grasia. Kedua orang ini memerankan siasatnya 
ibarat Murdkhai dan Astier pada istana Ahsyuwerus. Mereka 
ini merencanakan penyebaran fitnah, yang menjadi korban per
tamanya ialah putera-putera dan puteri-puteri Sultan sendiri. 

*) Dalam hal ini kita tidak lupa ucapkan pemimpin besar Free Masonry : "Kita 
tidak campur-campur dalam politik, tetapi kita sudah berhasil mencetuskan 
revolusi ~rancis, revolusi Rusia dan revolusi Amerika". 
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Sesudah itu, kedua anggota Free Masonry tersembunyi ini, 
merencanakan pembunuhan atas diri Sultan Muhammad Fatih 
dengan memperalat seorang Dokter Y ahudi bernama Ya 'cub 
Pasya. Setelah Muhammad Fatih terbunuh, terbukalah ke
sempatan yang sangat besar bagi FreeMasonry untuk meluas
kan sayapnya dan meningkatkan jumlah orang-orang Y ahudi 
tersembunyi di kalangan istana, apalagi setelah Kisah Syabtai 
Leivi.-*) 

Kelompok Y ahudi tersembunyi yang berada di lingkungan 
istana ini lantas mendirikan "Forum Salanik ", dan melahirkan 
"Syarq" (tempat penobatan) dan Pemberian Nur Usmany.Ke
mudian gerakan ini bekerjasama dengan Kedutaan Besar Barat 
yang ada di Turki. Sesudah itu didirikan 30 koloni di Palestina, 
tidak berapa lama sebelum terjadi kudeta terhadap Sultan 
Abdul Hamid. 

Free Masonry belum puas dengan pengacauan yang sudah 
dilakukannya terhadap Turki, dengan semboyan "Keadilan, 
Kemerdekaan dan Persamaan" yang dipakai oleh "Gerakan 
Persatuan dan Kemajuan Turki Muda," sebagai pinjaman dari 
induk Oi-ganisasi (Free Masonry) meningkatkannya lagi dengan 
menggunakan semboyan Nasionalisme. Untuk maksud ini me
reka mengelabui orang-orang Turki dan orang-orang Arab yang 
baik hati tampil bergerak atas nama "Nasionalisme Arab"; 
dan mengajar orang Turki untuk mendirikan "Nasionalime Thu
raniyah". Gerakan-gerakan ini mereka jadikan sebagai jemba
tan untuk mencapai cita-cita dan program Free Masonry .... 

Sebagaimana siasat penyebaran fitnah yang dipakai oleh 
"Gerakan Persatuan dan Kemajuan Turki Muda" sebagai pin
jaman dari induk organisasi (Free Masonry) yang dipersiapkan 
oleh seorang Y ahudi bernama Naatsan (seorang Kepala Distrik 
di kota Roma}, sudah berhasil menjatuhkan Sultan Abdul 

•) Muhammad Jamil Bayhem - " AI Arab Wat Turk". Beirut 195, halaman 197. 
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Hamid ...... maka siasat menimbulkan fitnah melalui dua Nasio-
nalisme yang saling bersengketa dipersiapkan oleh "Gang Shi
ning Ceremony Ottoman" di bawah pimpinan ketuanya "Na
chum Na 'urn". Kemudian gerakan ini dilanjutkan dalam Kong
res Stokholm pada tahun 1923, yang memutuskan untuk me
ningkatkan usaha memecah-belah bangsa. Maka (didirikanlah) 
persiapan-persiapannya di lstambul, di bawah pimpinan se
orang Y ahudi berselubung di balik nama "Ahmad Amin"-*) sa
lab seorang dari pemimpin utama "Dunma" (Free Masonry 
Turki). 

"Propagandis-propagandis Free Masonry mengagung
agungkan nama "Madhet Basya" (pemimpin cleaning Cere
mony Ottoman cabang Salarinki) sebagai "Bapak Kemerdeka
an". Dan bersamaan dengan itu para petugas dan pelaksana 
Free Masonry ini mencap Sulthan Abdul Hamid sebagai orang 
"pemabuk, zalim,fasiq, gila perempuan, "dan lain-lain. 

Sesudah Sultan Abdul Hamid 
Setelah Sulthan Abdul Hamid terguling, maka Turki 

Usmany dikuasai oleh Dunma ", suatu gerakan kemerdekaan di 
Turki yang tergabung dalam gerakan Free Masonry. Mereka 
inilah yang menyebabkan Balkan dan Libia terlepas dari Turki, 
dan yang memasukkan Turki ke dalam kancah Perang Dunia 
untuk menjadi korban. 

•) - Dajubert von Malkoes "Mustafa Kamal", diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab oleh Kamil Masihah, Beirut 1933. 

- George Anthonius "Kebangunan Arab" - Darul ilmi Iii mala yiin" tahun 
1962, halarnan 149. 

- Salarnah Musa "Kitab as Tsauraat", Darul ilmi Iii malayiin tahun 1955 
halaman 72-79. 
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Mereka (Free Masonry) inilah yang menggorok leher 
Armenia tahun 1915-1918 supaya negeri ini dapat dikuasai oleh 
orang-orang Y ahudi Rusia. Hal tersebut disaksikan langsung 
oleh Ben Ghariyoun dengan penuh kegembiraan, seperti gem
biranya Tuhan Israel menikmati daging bakar. 

Sesudah terbuka kesempatan bagi Free Masonry untuk 
memainkan peranannya yang berlindung di balik semboyan 
"Persatuan dan Pembangunan", sehingga orang-orang mereka 
diangkat menjadi Duta Besar Turki di negara-negara Barat dan 
diterima menjadi Duta Besar-Duta Besar di Negara-negara Ba
rat untuk Turki. Maka bertemulah sesama anggota Masonry un
tuk melaksanakan rencana yang disenangi oleh induk orga
msasi. 

Sudah dapat dipastikan, bahwa masuknya Amerika Serikat 
ke dalam perang dunia adalah sebagai pelaksanaan dari gagas
an Free Masonry untuk memenangkan "Pihak Sekutu", karena 
dalam gagasan itu tercantum pencabutan "Palestina" dari ta
ngan Turki. lni adalah salah satu dari Program Free Masonry 
jangka panjang menurut pernyataan Hayeen Weizman dalam 
bukunya "Tajribah dan Kesalahan". 

Free Masonry Turki mengatur siasat barunya dengan ber
sembunyi di balik Sekularisme Attaturk dan disokong oleh dua 
Negara Besar di Barat dan di Timur (Amerika dan Rusia), kare
na kedua Negara Super Power ini laksanakan dua sisters yang 
berkhidmat kepada Yahudi; Bapaknya kitab Talmud dan ibunya 
Protokolat. 

"Free Masonry Dounmah"- di Turki berdiri di belakang 
"Ghoursal" yang di tangannya tercapai tujuan rencana peng
hancuran, dan di tangannya pula kepada "Adnan Manderes" di
jatuhkan hukuman mati - padahal tidak ada kesalahannya selain 
dari perkataan:'' Turki negara Islam dan akan tetap Islam.*) 

•) - Ghoursal : "Nama seorang pemimpin Turki yang beraliran 'Ulmaniyah' 
scbqai lanjutan dal'i faham Kemal Attaturk." 

- Adnan Manderes? Perdana Menteri Turki yang digulingkan setelah dia 
bcrusaha mengembalikan penghayatan Islam di Turki. 
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VIII 

ZIONISME DAN FREE MASONRY 
-Keduanya bersumber pada Talmud-

Di dalam buku "Talmud" dan "Zionisme" karangan Doktor 
As' ad Razuq, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian PLO (Pa
lestinian Liberation Organization) tahun 1970, yang tebalnya 
320 halaman ukuran folio. Dalam muqaddimahnya yang ditulis 
doktor Anis Shaigh yang isinya merestui kebenaran buku ini. 

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Pemimpin-pemim
pin Zionisme dan Free Masonry bertitik tolak dari ajaran 
Talmud. 

Di dalamnya juga dikutip tulisan Weizman, yang berbunyi 
sebagai berikut: "Sesungguhnya Manifesto Y ahudi adalah Janji 
Tuhan terhadap bumi Palestina." 

Tetapi semuanya ini tidak menghalangi Zionisme terlepas
nya dari pengaruh agama dan tidak menghalangi mereka dari 
menuduh kita sebagai orang fanatik, dengki, sukuisme, dan ti
dak membedakan an tara Zionisme dengan Y ahudi (muqad
dimah buku Dr. Razuq). 

Kalaulah pembaca, membaca buku Dr. Razuq ini dan me
nempatkan dirinya sebagai hakim, sudah tentu dia akan me
ngerti bahwa dakwaan yang menyatakan Zionisme tidak sama 
dengan Y ahudi; dan Zionisme tidak bersumber pada Taurat, 
lnjil maupun Talmud - tidak henar. Sebaliknya dia akan me
ngerti betul bahwa Zionisme pasti bersumber pada Talmud dan 
Perjanjian Lama, dan Zionisme adalah Y ahudi. W alaupun pihak 
Zionis menuduh bahwa pembaca yang berpendapat seperti itu 
"fanatik, ortodok" atau tak mengerti sejarah dan lain se
bagainya. 
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Contoh-contoh kutipan dari buku "Zionisme dan T a/mud" 

Buku ini menghimpun antara Nafi dan lsbat dalam ber
bagai judul. Berikut ini kita tuliskan ringkasannya sekedar men
jawab beberapa pertanyaan: "Apakah pendiri-pendiri dari 
Zionisme Moderen - penganut "Talmud Theokratie" atau Na
sionalis-Sekularis dan Demokratis "? 

Teks Buku yang Meng-isbat-kan (yang Membenarkan): 

! . Kebanyakan pendapat ten tang kembali dari seluruh pen
juru dunia ke tanai. Palestina, berakal dari Talmud 
(hal. 123). 

2. Ajaran Talmud adalah biji asal dari Zionisme, dan gerak
an yang menggalakkan penjajahan Y ahudi atas Pales
tina (hal. 220). 

3. Di sekeliling Hartzel - pemimpin besar Zionisme, ada 
sejumlah besar ahli penganut faham Talmud (hal. 222). 

4. Byalek - penyair Zionis berbicara tentang peranan Tal
mud dalam Pembudayaan Zionisme (hal. 228). 

5. Sebagian orang Y ahudi berpendapat bahwa Hartzel, 
adalah AI Masih yang dijanjikan kembali ke bumi 

(hal. 225 dan 296). 
6. Untuk mempelajari Talmud, ada sekolah yang pelajar

pelajarnya mendapat fasilitas istimewa dari Pemerintah 
dan didudukkan dalam jabatan-jabatan pemerintahan 
dan dibebaskan dari wajib militer. Dan ada juga sebuah 
Encyclopedia khusus untuk Talmud, yang diterbitkan 
tahun 1947. 

Teks yang me-nafi-kan (meniadakan): 

I. Hartzel tidak terpengaruh oleh ajaran Talmud (haL 19). 
2. Zionisme bukanlah berasal dari aiaran Talmud dan tidak 

menerima ajaran biadabnya (hal. 111). 
3. Hanya Fikiran Nasionalisme yang dikenal di Eropa pada 
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abad 19 dan20-lahyang menjadi penggerak pokok dari 
Zionisme. Maksudnya pada kebenaran dari pendapat 
yang menghubung-hubungkan Zionisme dengan ajaran 
Talmud (hal. 232). 

Begitulah buku tersebut berbicara tentang pendiri Zionis
me dan Zionisme zaman kini. Kadang-kadang memastikan bah
wa mereka berpegang pada Talmud dan menegakkan negara
nya berdasar ajaran Talmud. Dan tempo-tempo mereka diang
gap menyeleweng dari Talmud dan bahkan juga dari Perjanjian 
Lama; mereka memerangi Palestina di bawah bendera Nasi
onalisme dan Sekularisme. 

Tidak disangsikan lagi bahwa pembaca akan melihat dalam 
teks Isbat (yang membenarkan), adanya pola perencanaan ber
dasarkan Talmud yang ada faktanya. Sebaliknya di dalam teks 
yang menafikan (meniadakan), pembaca akan dapat melihat 
adanya alasan yang dibesar-besarkan dan keinginan untuk 
menghilangkan jejaknya. 

Tetapi pembaca akan melihat betapa besarnya pengaruh 
Talmud ke dalam jiwa orang-orang Zionis dan dia akan me
lihat faktanya di dalam Free Masonry dan Protokolat Zionisme, 
merupakan gagasan konkrit untuk melakukan perampasan ke
kuasaan pemerintahan, yang lebih dahulu dengan menghancur
kan negeri Arab. 

"TALMUD" 
-Nenek Moyang Free Masonry dan Zionisme-

Free Masonry benar-benar melaksanakan_ gagasan-gagas
an Talmud itu sendiri, Free Masonry dan Zionisme kedua-dua
nya bersumber dari Talmud. 

Sekarang kita akan membuktikan bahwa Talmudlah yang 
menjadi tujuan singa-singa dan kuda-kuda cerdik Free Mason
ry, seperti yang tersebut dalam Talmud. 
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- Menganggap: Kelihatanlah Allah menyesal atas kerun
tuhan Haikal dengan penyesalan yang disertai oleh 
tangisan dan raungan, bahkan juga melihat: Dia me
rintih di dalam reruntuhan Haikal seperti rintihan 

merpati. 
- Allah enggan menerima ibadat kecuali di Haikal. 

Ummat banyak (manusia lain Yahudi) adalah hewan
hewan, bahkan benda-benda yang tidak merasa, tidak 
mengingat dan tidak berhak menerima rahmat. Tidak 
ada yang patut untuk mereka selain makian. 

- Allah mengulurkan lidah yang tajam terhadap agama 
Al Masih dan Ibunya, dan Dia pandang keduanya ser
ta pengikutnya sebagai orang murtad. 

- Sekalian manusia "duri", adapun "anggur" hanyalah 
bangsa pilihan saja. 

- Dia menyuruh menghapuskan bangsa Kan 'an sebagai 
balasan terhadap nenek moyang orang-orang Kan

- 'an. 

Begitulah bunyi Talmud dan itulah sebenarnya tujuan 
Free Masonry. Bahwa para pemuka Shining Ceremony (Syarq) 
dan forum adalah pasukan-pasukan tentara yang dipekerjakan 
di lapangan Balai Forum. 

Jangan tercengang saudara-saudara Masonis!! 
Tidakkah anda ingat akan hamparan antik yang berlukis

kan Haikal yang dibentangkan di lantai ketika pelantikan (pe
nobatan) degree ketiga? 

Tidakkah anda melihat pilar yang seperti tidur dan bercita
cita membangkitkan keinginan anda, dengan perkataannya 
yang disampaikan dengan lisanul hal (sindiran) "Saya Tak Akan 
Bangkit Sebelum Baikal Berdiri". 

Tidakkah saudara-saudara ingat bahwa seluruh manusia 
hanya batu kasar, bahkan sebahagian forum menganggap ma
nusia-manusia lain "Khawarij"- binatang atau turunan Kucan 
(anak zina). 
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Tidakkah saudara sadari Khanjar (pisau bermata dua) me
rah yang dihunus oleh pemimpin upacara pelantikan (shining 
Ceremony) derajat 30 ketika melihat patung Paus dan orang
orang berpengetahuan? 

Tidakkah saudara ingat akan lidah-lidah yang diulurkan se
bagai manisfestasi dari kebencian kepada 2M (Al Masih dan 
Muhammad)? 

Marilah kita berterus terang dan bertindak kesatria, tidak
kah saudara-saudara memastikan bahwa Talmud yang menjadi 
tempat kembali dan sumber daripada apa yang saudara
saudara lakukan dan saudara-saudara ulangi berkali-kali? Ti
dakkah saudara-saudara melihat diri anda dan melihat diri 
saudara-saudara menjadi orang sutuhan untuk menjalankan 
amaran-amaran dari penguasa zalim- Talmud? 

Saudara-saudara tak usah tercengang! Sebab Talmud kitab 
politik rahasia yang menakutkan dan pembimbing organisasi 
rahasia. Talmud sudah melipatgandakan kecepatan Yahudi dan 
menjamin untuk mereka kehidupan di atas darah manusia, dan 
mengantarkan mereka yang terpengaruh olehnya menjadi 
makhluk yang paling memusuhi ummat-ummat di dunia. Raja
raja dan Paus sudah merasa betapa besarnya bahayanya Tal
mud sebab itulah mereka memburu-buru dan mengenyahkan
nya semenjak dari masa Imperium Konstantin di abad ke IV 
(a.m.) sampai ke zaman Paus Yohana tahun 1923M. 

Terusir terus menerus ini, menjadi bukti bahwa Talmud ti
dak membawa alam manusia kepada keselamatan dan keaman
an, sebab mustahil para Petrus dan para Paus akan memburu
buru dan mengusir-usir siapa yang menyeru kepada kebaikan 
atau sekurang-kurangnya yang bungkem terhadap kejahi
lan/kejahatan Taurat. 
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CABANG CABANG FREE MASONRY 
Yang Bekerjasama dalam Memerangi Agama-agama 

Kristen adalah musuh bagi Y ahudi sejak semula, karena 
ajaran Kristen ini terambil (berasal) dari ajaran agama Y ahudi 
(Taurat)/Perjanjian Lama, karena itu wajib memperlakukan 
orang-orang Kristen sesuka mereka, ditawan atau dianiaya. lni 
dicantumkan dalam taktik dan program Kekuatan Tersembunyi 
(Free Masons). 

Terhadap Islam pun Yahudi memandang lebih berbahaya, 
karena menurut ajaran Talmud, mustahil adanya agama baru 
yang berasal dari keturunan Ismail, karena itu mereka melaku
kan tekanan dan serangan yang lebih jahat dari serangan me
reka kepada Kristen. Jadi permusuhan Yahudi terhadap 
Kristen dan Islam bukan saja strategi Free Masonry, bahkan 
hers umber dari ketuhanan Y ahudi, ini terbukti dari kesiapsia
gaan Y ahudi untuk menghancurkan lawan-lawannya. 

Taktik dan strategi ini, digariskan dalam: 
1. Zionisme, yaitu kembali kepada agama (Y ahudi). 
2. Tak ada perbuatan selain kepentingan Yahudi. 
3. Menjaga dan memelihara keimanan nenek moyang 

semata-mata. 

Taktik dan sasaran Free Masonry, ialah: Hanya menghor
mati logika (akal) semata. Di dalam buku "Rahasia Free Mason
ry, karangan Jawad Atlakhan, hal. 6. ditulis: "Wajib Tmengusir 
semua musuh utama dan musuh asli yaitu agama, dengan 
menyingkirkan pemimpin (tokoh/ulama-ulamanya) dan tujuan 
kita (Yahudi) ialah menghapuskan agama." 

Free Masonry dengan Unsur-unsur 
Falsafat Yunani mempunyai cara yang banyak sekali, di 

antaranya pandangannya terhadap Keesaan Tuhan, Kesempur
naan Tuhan, juga ada yang mengingkari Tuhan, dan mengem-
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balikan kelahiran (timbul)nya alam ini kepada unsur: Air, 
udara, tanah, api. 

Free Masonry sejak timbulnya selalu mengingkari ke
tuhanan yang betul, dan membahas unsur alam menurut ke
inginan nafsunya, ini diajarkan dalam aliran-aliran Tasauf 
(ikwanus Shafa: Y aitu bersatunya alam dengan alam, dan ber
campurnya dua kekuatan, maka jadilah gas yang kering sebagai 
laki-laki Gantan) dan yang dingin/basah sebagai wanita (hetina) 
dan pertemuan kedua unsur ini seperti ..... (at tukah) dan dari 
kedua unsur kering dan basah itulah lahirnya hewan (hinatang). 

Free Masonry selalu menghembus-hembuskan falsafat 
perjalan air, udara, tanah dan a pi, walaupun orang yang mene
liti falsafah ini sangat sedikit sekali. 

Bergabung ke dalam aliran Free Masonry ini bermacam 
nama organisasi d.an aliran, yang semuanya membahas dan 
menganggap bahwa keempat unsur (air, udara, tanah dan api, 
adalah unsur-unsur pokok dari alam). 

Orientalis dan Upacara Free Masonry 

Titik kutub politik yang timbul dari Orientalis dan Haikal 
(tempat-tempat upacara) Free Masonry, dengan segala bentuk 
dan caranya, bertemu pada titik pengkhidmatan kepada Free 
Masonry, mereka mengarahkan semua pelajar/mahasiswa di 
seluruh dunia yang belajar dengan mereka diarahkan pada tu
juan mereka, ke titik pertemuan Orientalisme dengan Free Ma
sonry dan didakwakan bahwa penuntut itu ilmiyawan dan 
moderen. Kalau murid-murid (mahasiswa) itu sudah tamat, 
mereka ditampilkan dalam masyarakat (negara) dan dicalonkan 
untuk menjadi pemimpin (Presiden, Menteri atau pejabat pen
ting), tapi orang-orang ini sudah luntur keyakinan dan kebang
saan dan nilai-nilai moral hangsa, aqidah dan akhlaknya. 
Orang-orang ini lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan se
kolah (tempat-tempat latihan) yang dikendalikan oleh Free Ma-
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sonry yaitu dilarang bagi anggota Free Msonry menjatuhkan 
kawan sesama Free Masonry. Dengan sendirinya dia sudah 
membantah (meninggalkan) ayat Al Qur' an: 

"Siapa yang memusuhi kamu harus kamu musuhi, " 
juga ·dilupakan ayat lnjil: "Katakanlah kepada serigala itu 
bahwa saya di sini. " 
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IX. 

PANDANGAN ISLAM 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Agama (LPP A) 
"Muhammadiyah" merasa perlu untuk menyampaikan Garis
garis Perjuangan Islam dalam menghadapi tipu daya dan sifat
sifat orang Y ahudi dan orang-orang yang memusuhi Islam, 
yang tersebut di dalam AI Qur' anul Karim, sehagai berikut: 

1. Sifat Y ahudi yang cenderung pada kebathilan, pe
perangan dan keseriusannya menebarkan kebinasaan: 

Artinya: 
"Orang-orang Yahudi berkata: Tangan Allah terbelenggu 

(Allah itu kikir), sebenarnya merekalah yang kikir (bakhil); dan 
merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang mereka lakukan 
(katakan), Allah memberikan reaksi kepada siapa rang DIA ke
hendaki. AI Qur 'an yang diturunkan kepada engkau (Muham-
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mad), Qur 'an yang diturunkan dari Tuhanmu, sungguh
sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi ke
banyakan di antara mereka. Kami telah menimbulkan per
musuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. 
Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadam
kannya; dan mereka berbuat kebinasaan di muka bumi. Allah 
tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. " 
(Al Maidah ayat 64) . . 

2. Niat dan tujllan Yahudi/musuh Islam, untuk merusak-
kan masyarakat: ' 

Artinya: 
"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita per

buatan yang amat keji itu terse bar di kalangan masyarakat ber
iman, orang-orang itu disediakan azab dari Allah, azab yang 
pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah mengetahui; 
sedang kamu tidak mengetahui. "(An Nur ayat 19). 

3. Politik Riba di kalangan Y ahudi: 
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Artinya: 
"Maka disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi, 

Kami haramkan atas mereka memakan makananyang baik
baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena me
reka banyak menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, 
dan karena mereka memakan RIBA padahal mereka sudah di
larang memakan riba itu, dan karena mereka memakan harta 
orang lain dengan cara bathil. Kami (Allah) telah menyediakan 
siksa yang pedih untuk mereka-mereka yang kafir. " (An Nisa' 
ayat 160- 162). 

4. Kesukaan Y ahudil orang-orang yang memusuhi Islam 
dalam berbuat dosa, permusuhan dan pembangkangan, dan 
memakan yang haram: 

Artinya: 
"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang

orang Yahudi) senantiasa membuat dosa, permusuhan dan me
makan yang haram (seperti: risywah, korupsi). Sesungguhnya 
amat buruk sekali apa yang mereka lakukan itu ". (Al Maidah 
ayat 62). 
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5. Kedurhakaan orang-orang Y ahudi, penyebab turunnya 
kutukan Allah: 



Artinya: 
''Telah dilaknati (dikutuk oleh Allah) orang-orang yang 
kafir dari Bani lsrail melalui Lisan Daud dan !sa putera 
Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka 
dan selalu melampaui batas (agama). Mereka satu sama 
lain tidak mau melarang tindakan munkar yang mereka 
perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu 
mereka perbuat itu. "(Al Maidah ayat 7 8 dan 79). 

6. Tindakan Y ahudi dan orang-orang Musyrikin berbahaya 
terhadap orang-orang Islam: 

Artinya: 
"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling ke
ras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah 
orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. " (Al Mai
dah ayat 82). 

7. Perasaan orang-orangY ahudi dan musuh Islam lainnya 
melihat apa yang terjadi pada ummat Islam: 
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Artinya: 
"(lngatlah). Ketika kamu memperoleh kebaikan niscaya 
mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, 
mereka bergembira. ]ika kamu bersabar dan bertaqwa, 
niscaya tipu daya mereka tidak akan mendatangkan ke
mudaratan kepada kamu sedikitpun. Sesungguhnya Allah 
mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. " (Ali Imran 
ayat 120). 

8. Tipu daya Yahudi dan musuh Islam. 

Artinya: 
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"Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang 
besar (membuat rencana jahat untuk mematahkan ke
benaran Islam dan berusaha menegakkan kebathilan), te
tapi di sisi Allah-lah pembalasan makar mereka itu (amat 
besar)_ sehingga gunung-gunung dapat dilenyapkan/nya 
(lenyap karenanya). Tetapi mereka itu pasti digagalkan 
oleh Allah, dan mereka tidak menyadari hal itu. " (Surat 
Ibrahim ayat 46). 

9, Allah memperingatkan ummat Islam, dari bahaya fit
nab yang ditebarkan oleh Y ahudi dan musuh Islam: 



Artinya: 
"Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Ra
sulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika me
reka memperoleh kemenangan terhadap kami, mereka ti
dak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu, 
dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menye
nangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya me
nolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik (tidak menepati perjanjian dan melanggar hukum 
Allah). Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga 
yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan 
Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka ker
jakan. "(At Taubah ayat 8 dan 9). 

10. Politik Ekonorni Yahudi dan rnusuh Islam. 
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Artinya: 
"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebagian 
besar dari pemuka agama Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani 
memakan harta orang lain dengan cara bathil, mereka 
menghalang-halangi jalan ( agama) Allah. Dan orang-orang 
yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menajkah
kannya, di jalan (Agama) Allah, maka beritahukanlah ke
pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang 
pedih. "(At Taubah ayat 34). 

11. Y ahudi dan musuh Islam suka rnelanggar dan me

robek perjanjian. 

Artinya: 
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"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di 
sisiAllah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak ber
iman. Yaitu orang-orang yang telah kamu ambit (berbuat) 
perjanjian dengan mereka, kemudian mereka mengkhi
anati setiap janjinya dan mereka tidak takut akan akibat
akibatnya. "(Al Anfal ayat 55- 56). 



PERINTAH ALLAH KEP ADA ORANG BERIMAN 
UNTUK MENGHADAPI SEMUA SIF AT DAN CARA 

MUSUH-MUSUH TERSEBUT 

Artinya: 
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 
saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat 
untuk berperang (segala perlengkapan seperti itu), kamu 
akan dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan 
sekalian orang-orang yang tidak kamu ketahui, sedang 
Allah mengetahuinya. Apoa saja yang kamu infakkan pada 
}alan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu 
dan kamu tidak akan dianiaya. "(Al Anfal ayat 60). 

Sekretaris 
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X 
PENUTUP 

SIKAP KAUM MUSUMIN 

Setelah memperhatikan semua organisasi, kegiatan dan tu
juannya yang sengaja atau bermaksud untuk menguasai 
Islam dan mengancurkan dengan berbagai cara seperti di
kemukakan di atas, maka sebagai kaum Musljmin harus 
kembali mengoreksi diri, membina ummat dan selalu aktif, 
membela agama Allah dengan segala kemampuan yang 
ada, dengan diri, ilmu, fikiran, kedudukan dan harta ben
da; maka untuk ini marilah kita merenungkan maksud dari 
Surat As Shaf, yang maksudnya terutama mengajarkan dan 
mendorong orang-orang beriman, untuk menegakkan 
agama Allah yang dimulai dari ayat pertama sampai ter
akhir, tegas menyatakan: 

I. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi mengakui 
dan menyaksikan Ketuhanan dan Keesaan Allah SWT, 
serta Kemahakuasaan, mempunyai segala sifat kesem
purnaanNya, karena itu Dia selalu mampu dan menang 
dalam segala urusan, Maha Kuasa terhadap semua 
makhlukNya, Maha Penyayang dan Pemberi Hidayat. 

2. Karena itu tidak pantas bagi orang-orang beriman hanya 
pandai bicara, merumus atau membuat keputusan
keputusan yang muluk-muluk, tapi tidak bisa mengamal
kan dan melaksanakan. 
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"Do sa besar bagi kamu di sisi Allah; bahwa kamu pandai 
bicara, apa yang tak bisa kamu kerjakan. "(Shaf ayat 3) 



"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta 'ala sangat 
mencintai , menyayangi, melindungi hamba-hambaNya 
yang berjuang pada jalanNya, untuk agamaNya dengan 
teratur seperti Shaf-barisan, terorganisir. "(Shaf ayat 4). 

Programing dengan menghjmpun semua kekuatan, ke
kuatan moril dan materil, kekuatan dana dan komunika
si, kekuatan mental dan physik dan mengikut sertakan 
semua unsur tanpa meninggalkan dan tanpa meremeh
kan lainnya. 
Sehingga dicontohkan oleh Allah ibarat suatu bangunan 
yang amat kokoh. Dan juga seperti shaf dalam Shalat, 
imam, makmum, dan lain-lain. 

4. Allah memberikan peringatan, pelajaran sejarah, tazkir, 
kepada ummat Islam, bahwa setiap perjuangan selalu 
menghadapi resiko, halangan dan rintangan, antara lain 
seperti yang pernah dialami oleh Musa dan Isa. 

~·-'( /1 ~1 ~ / /•.J. ·~/.1 ,~, ~~A\ ' 1~ ~~ ~ \"" 

u y--~ .J ~-' .>y Fzy?. ~Y/ IS" .Y .) )J 

),_,~~(~~'((\v· \-:-\~(< ... )~'~' ~ ._,/ ~' 
~~ G>Y~~ .. ,..,.. )-.J ' . , / ' <:.. '--'\~'~.\\ ~/;..~)1, \/ D~~\ ·~ ,,....__s~M)~~ 

"/ngatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya: Ke
napa kamu menyakiti dan menganiaya aku? Kenapa ka
mu melanggar perintah dan ketentuanku dan tidak mau 
berjuang? Dan ketika mereka kaum Musa menyeleweng 
dari kebenaran itulah, Allah mendatangkan pukulanNya 
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dan menjadikan hati orang-orang yang ingkar itu tidak 
bj sa lagi menerima kebenaran. Merekalah orang-orang 
fasiq, sedang Allah tidak menyukai orang-orang fasiq 
ini. "(Surat As Shaf ayat 5). 

"/ngatlah/' ketika /sa berkata kepada Bani lsrail: Bahwa 
aku adalah Rasul Allah kepada kamu, dan membenarkan 
Taurat yang turun kepada Musa serta memberitahukan 
serta dan menggembirakan k~mu dengan seorang Rasul 
yang akan datang sesudah aku, namanya Ahmad (Mu
hammad)"- (As Shaf ayat 6) . 

\ -. ,, . ~~~ _, 5· '~<\~l .. ' .. :~s~., ~ ~\~\': 
~ ~?:.- ~ ,..,..~-,..·~ -~ 
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"Tatkala Nabi Muhammad sudah diutus kepada Bani Is
rail dengan membawa keterangan/ Qur 'an, mereka 
orang-orang fasiq serta musyrik itu hanya menjawab 
Qur 'anini hanya sihir yang nyata. "(As Shaf ayat 6). 



"Maka siapa lagi yang paling zalim dari orang-orang 
membuat kebohongan dan mendustakan Allah ? Padahal 
dia itu diajak dan diseru ke dalam Islam?" (As Shaf ayat 7) 

Jadi orang yang seperti itulah yang paling zalim dan pa
ling berbahaya di dunia ini dan lebih jahat dari iblis dan 
pembunuh; sebab mereka itu dengan sengaja melawan 
Islam dan Syari' ah Allah. 

6. Mereka seperti di atas (orang-orang yang paling zalim) 
itu, selalu mengingini, bermaksud memadamkan Nur 
Allah, melumpuhkan dan menghancurkan melalui mulut 
(lisan), tulisan, perbuatan dan segala taktik serta prog
ramnya seperti yang kita kemukakan di atas; (Free Ma
sonry, Protokolat, Orientalisme, Sekularisme). lnilah 
tantangan sepanjang zaman, orang-orang beriman harus 
yakin akan hal ini. 

/ ,, ' ~/ ~ •tJ ' • / "-'" 

· ~ ""' '· "'· _,~,/, v'· u~\"'"· ,-; ... ,!.\(.) .)..,..>..} 
3J:,.JY~ ~~~ ~/ ~y~/ j ~~H 

/v~' "///( 
A~~'. 0_, · '"x 

/ / 

"Mereka menghendaki untuk memadamkan Nur Allah, 
dengan lisan mereka, Allah pasti melindungi, menyem
purnakan agamanya, betapapun benci dan antinya 
orang-orang kafir. "(As Shaf ayat 8). 

7. "Allah-lah yang mengutus RasulNya, membawa Hida
yah, (Islam Qur 'an) agama yang benar, agar Nabi Mu-
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hammad menyiarkan dan merealisirnya melebihi agama
agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak 
menyukai, menolak dan menentang. "(As Shaf ayat 9). 

8. Allah memanggil orang beriman: 

c.J ' .J )"' / ' ~ /" /,..-")~ ~ ~"'\/~-\~"""t'__:::_\-'.)\ ~~ \.1( ~<"" ~\\ ""':~\\: 
~/-)~15' ~ ~ ~ .... '-1r'_ • 

('~ \i/ ~ '.J // ~ ~ /. ~.J. "i~ "\\' ( / ~ 
~~ ~ .. :;r.J~~---~~Y ~/"t~~ 

/ r ~ ~ 

,JG J·('-'t'-\ '~) "~ .~ .. ~~": 7-L..\(~~ ~\~ ~ 
~~~ ~ ~~~y ;/ ~"~ , 

/ }"~ /., ,, ,, (I 

,,_,,\~,·~~·+~\ 

"Wahai orang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan 
suatu perdagangan yang melepaskan kamu dari azab ne
raka, - beriman kepada Allah dan RasulNya, berjuang/ 
berjihad pada jalan (agama) Allah dengan memberikan 
jiwa kamu (diri, tenaga, ilmu, kedudukan, fasilitas) dan 
harta benda (uang, emas, makanan, ternak dan 
lain-lain), itulah yang paling baik untuk kamu jika kamu 
mengatahuinya. "(As Shaf ayat 10- 11}. 

9. Kalau orang beriman sudah berjuang pad_a jalan Allah 
itu, maka di samping terlepasnya dari azab dan keseng
saraan, kekalahan dan kehinaan baik di dunia dan di 
akhirat maka masih ada untuknya keuntungan yang lain. 

/ / / ' ' • 4.S ~ .. • • ,, • • • . • , - , ,... .. /~"-' •.1/'~ .1.1 p•.l / , / 
/ ~ K' ~),~ \ .... ~J ·'Y.) ~ 

.J / 0 ' "' ~ P/ ~ ~ '/. ... \\ ~ ~>i.> ~~ ~ :(:j:~c:""' // -'4,:>~\ 
Jj---'""' / ~ / • ~ • ::.-~ _j.J 

) g 0 /.,j~/ )., \< .fC' /. .)~J .. /.. ) ·<, / .J" 1{'{\ 
~..J;'C"3~ ~~ ~t.S._r'.j·~,...s 
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/' •Y I "'/ 

~'f-\~ :~\ -~~~j 
/ 

"Dia mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan
nya ke dalam syurga ]annatu'n Na 'im yang di bawahnya 
mengalir sungai-sungai, tempat-tempat tinggal yang 
sangat baik dan senang di dalam syurga dan demikianlah 
kemenangan yang sangat besar, sedangkan yang lain 
dari itu masih ada lagi yang kamu ingini yaitu pertolong
an dari Allah dan kemenangan yang dekat, karena itu 
gembirakanlah orang-orang beriman. "(As haf ayat 31). 

// .....:: l. ., ,....;,) ' ..::: /" ,._ 
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10. "Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi 
penolong (pembela) agama Allah seperti yang pemah di
katakan oleh /sa bin Maryam kepada pengikutnya: 
"Siapa yang bersedia menolongku menegakkan agama 
Allah?" Dengan spontan dan tegas dijawab oleh pengi
kut /sa : "Kami pembela agama Allah." Sebagaian go
longan Bani lsrail ada yang beriman dan sebagian kafir, 
maka Kami (Allah) selalu membela dan menyokong 
orang-orang beriman dalam menghadapi musuh-musuh
nya, sehingga mereka mencapai kemenangan dan ber
kuasa di bumi ini. "(As Shaf ayat 14). 

Wabillahit Taufiq wal Hidayah ............. . 
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XI. 

LAMPI RAN 

Terjemahan: Nomor: 3850,8(17 / 3) 

Tanggal2/ 5/l398 
RABITHAH AL ALAMIL ISLAMY 

Mekkah 

Kepada 

Yang berbahagia Ketua PP Muhammadiyah 

di 
Jakarta 

Assalaamu' alaikum w. w. 

Bersama ini kami lampirkan teks/ kutipan ini, sebagai La
poran tentang Gerakan Free Masonry yang memusuhi Islam, 
yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami kirimkan ke 
hadapan yang bahagia untuk dapat mengadakan penelitian, dan 
menjadi perhatian atas bahaya organisasi dan pengikut-pengi
kutnya, kemudian kami mengharapkan kiranya kepada kami da
pat disampaikan pula penelitian, pembahasan dan pendapat
pendapat saudara, yang akan bermanfa 'at sekali untuk meng
hadapi Free Masonry dan anggota-anggotanya. 

llO 

Semoga Allah melindungi anda sekalian. 

Sekretaris Jendral Rabithah AI Alamil Islamy 

ttd 

(Muhammad Ali AI Harakaan) 



RABITHAH AL ALAMIL ISLAMY 

MEKKAH 

Bahaya Free Masonry dan se

bagian pribadi-pribadi orang 
Islam yang berpartisipasi ke
pada orang-orang Free Mason 

ry dan antek-anteknya. 

l. Strategi Free Masonry dan cabang-cabangnya yang 
menggerakkan gerakan rahasia dan penipuan serta 
menebarkan faham-faham yang menimbulkan keragu
an dan bertujuan untuk memecah-belah dan meng
hancurkan, yang sejak tahun 1965 memusatkan kegiat
annya di Eropa sebagai keputusan rahasia dari tujuan
nya: antara lain untuk melindungi ketua-ketua gerak
an yang beroperasi di negeri-negeri Arab dan negeri 
Islam dan anggota-anggota ini bertugas memberikan 
pengertian kepada masyarakat setempat bahwa orang
orang Free Masonry Arab atau Muslim berbeda de
ngan Free Masonry yang lain, baik tujuan maupun ke
giatan, khususnya Free Masonry lsrail; pendapat se
perti ini berhasil meyakinkan orang Arab/Islam se
hingga mereka terpengaruh oleh keraguan untuk ber
tindak dan menganggap saja gerakan Free Masonry di 
Arab dan negeri Islam sebagai organisasi biasa dan ti
dak membahayakan mereka, gerakan tersebut dibiar
kan berkembang tanpa ada kecurigaan dan larangan, 
seperti terjadi di Mesir pada waktu yang lalu. 
"Keputusan-keputusan penting yang dicetuskan da
lam sidang-sidang gerakan Free Masonry tersebut ia
lah "Agar setiap gerakan Free Masonry Arab supaya 
mempergunakan segala jalan dan cara untuk menje-
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laskan dan membeberkan bahwa gerakannya, kegiat
annya tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan 
gerakan-gerakan Free Masonry yang lain (luar Arab), 
karena itu haruslah hal seperti ini disiarkan melalui 
Mass Media, surat-surat kabar, radio, TV dan per
temuan-pertemuan umum. " 
Oleh karena taktik seperti itulah Free Masonry her
basil melaksanakan politik dan programnya dan her
basil menipu serta mengelabui rakyat (Muslim dan 
Arab), dan menutup-nutupi tujuan hakiki dari mereka, 
yang mereka peroleh melalui jalan rahasia ini dengan 
semboyan dan kerahasiaan, menyembunyikan haki
kat. Membeberkan atau membuat hal-hal yang kenya
taannya seolah-olah niat dan tujuannya adalah baik 
dan tidak diragukan. 

2. Meskipun demikian, namun penelitian yang dilakukan 
dapat membuktikan dengan jelas dan tidak diragukan 
bahwa Gerakan Free Masonry selalu akti f di negeri
negeri Arab (sebagian), yang bergerak dengan secara 
rahasia, walaupun sudah dilarang tempat-tempat per
temuan resminya, namun tokoh-tokohnya tetap saja 
berkeliaran dan berperan sebagai aktor yang bermain 
di belakang layar dalam menggerakkan kegiatan orga
nisasi-organisasi rahasia dan Club-club dan Free Ma
sonry; hal ini disebabkan karena sebagian tokoh-tokoh 
politik yang mempunyai peranan penting di negara 
masing-masing, punya hubungan erat dan kontak pri
badi dengan penguasa/pejabat-pejabat exekutif. 

3. Bukti-bukti yang pasti, menunjukkan bahwa gerakan
gerakan Free Masonry di Arab dan negeri Islam selalu 
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Free 
Masonry di lsra el . 
Hal ini lebih man tap sejak sesudah tahun 1967, yaitu 
setelah lsrail menduduki sebagian negeri-negeri Arab. 



Sejak itulah Free Masonry Arab mendapat angin dan 
mendapat kesempatan yang sangat luas di pihak Pe
nguasa Israel. Pemerintah Israel mengangkat sebagian 
tokoh-tokoh Free Masonry Arab untuk duduk dalam 
jab a tan penting pada ketentaraan Israel, di antaranya 
Hakim-hakim Militer. Tokoh militer im menyambut 
dan menerima hangat para tokoh-tokoh Free Masonry 
Arab, memberikan fasilitas-fasilitas istimewa dan me
ngabulkan fermohonan-permohonan yang ditunjuk
kannya kepada Pemerintahlsrael, karena itu tokoh
tokoh Free ¥asonry Arab mendapat angin dan mem
punyai peng~ruh yang luar biasa. 
Para pejuan~ ummat Islam sudah mengetahui betul 
gerakan Fref Masonry ini, bahwa para tokoh-tokoh 
Free Masonry selalu bermain di balik penahanan dan 
penangkapan tokoh-tokoh Islam yang ditahan oleh Pe
nguasa Israel, a tau tokoh-tokoh Islam yang diusir dari 
negaranya karena dia menentang gerakan Free Ma
sonry m1. 

4. Segala rencana, taktik dan strategi Israel untuk meng
hadapi ummat Islam Arab sudah diatur sedemikian ru
pa dalam sidang Free Masonry di Markas besarnya; 
seperti yang terjadi bagi penunjukan seorang Arab 
Islam untuk menjadi Ketua Gerakan Free Masonry di 
Amerika Serikat; karena itu Free Masonry dapat me
ngatur program dan taktiknya, mengadakan kontak 
serta mengirimkan orang-orang Free :M.psonry ke 
Dunia Arab dan negeri Islam untuk menggerakkan 
Free Masonry di sana. 

5. Maka dalam kesempatan ini kami usulkan supaya Ulama
ulama Islam aktif untuk mengadakan muktamar atau 
konperensi yang khusus meneliti dan membahas ma
salah organisasi rahasia (Free Masonry dan cabang
cabangnya) yang sangat jelas bahaya dan kegiatannya 
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oleh para peneliti dan pengamat, dan organisasi raha
sia Free Masonry inilah organisasi yang sangat ber
bahaya yang akan merusakkan dan menghancurkan 
Islam dan mengganti dengan Haikal Sulaiman dan ke
inginan-keinginannya. 
Diharapkan supaya Ulama-ulama Islam mengambil 
keputusan konkrit dalam menghadapi orang-orang 
Islam yang sudah terlanjur menjadi tokoh dan anggota 
Gerakan Rahasia ini, bahwa hakekatnya orang itu su
dah murtad dari agamanya dan ke luar dari Islam; su
paya Ulama Islam dapat memberikan kesempatan 
kepada ummat Islam untuk menyatakan dirinya bebas 
dari Free Masonlry, dan kalau tidak, mereka akan di
anggap murtad dari Islam; sesuai dengan firman -
Allah: 

"Apabila kamu katakan kepada mereka: ]angan kamu ber
buat binasa, mereka menjawab, kami hanya berbuat ke
maslahatan; ingat! Mereka itulah yang berbuat kebinasa
an, tapi mereka tak menyadari. "(Al Baqarah ayat 11 
dan 12). 

Semoga Allah membalas kebaikan Saudara untuk kepen
tingan Islam dan kaum Muslimin, semoga Allah menurun
kan HidayahNya kepada kita sekalian guna mencapai tuju
an dan kemajuan agama kita dan ummat kita dan Allah Ma
ha Pemberi Petunjuk kepada jalan yang betul. 

RABITHAH AL ALAMIL ISLAMY 
MEKAH 

Sekretaris Jendral 

ttd. 
(Muhammad Ali AI Harakan) 
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